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Grozījums Nr. 755
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis publicē katras atbildīgās 
puses panākto enerģijas ietaupījumu un 
datus par enerģijas ietaupījuma gada 
dinamiku shēmas ietvaros. Lai varētu 
publicēt un verificēt panākto enerģijas 
ietaupījumu, dalībvalstis pieprasa 
atbildīgajām pusēm iesniegt tām vismaz 
šādus datus:

6. Dalībvalstis publicē katras atbildīgās 
puses panākto enerģijas ietaupījumu un 
datus par enerģijas ietaupījuma gada 
dinamiku shēmas ietvaros, vienlaikus 
nodrošinot privātas vai komercnoslēpumu 
saturošas informācijas integritāti un 
konfidencialitāti. Lai varētu publicēt un 
verificēt panākto enerģijas ietaupījumu, 
dalībvalstis pieprasa atbildīgajām pusēm 
iesniegt tām vismaz šādus datus:

Or. de

Pamatojums

Šādai informācijai jābūt konfidenciālai.

Grozījums Nr. 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis publicē katras atbildīgās 
puses panākto enerģijas ietaupījumu un 
datus par enerģijas ietaupījuma gada 
dinamiku shēmas ietvaros. Lai varētu 
publicēt un verificēt panākto enerģijas 
ietaupījumu, dalībvalstis pieprasa 
atbildīgajām pusēm iesniegt tām vismaz 
šādus datus:

6. Dalībvalstis publicē katras atbildīgās 
puses panākto enerģijas ietaupījuma 
potenciālu un datus par energoefektivitātes 
palielinājuma gada dinamiku shēmas 
ietvaros. Lai varētu publicēt un verificēt 
veiktos energoefektivitātes pasākumus, 
tostarp to enerģijas ietaupījuma 
potenciālu, dalībvalstis pieprasa 
atbildīgajām pusēm iesniegt tām attiecīgos
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datus.

Or. en

Grozījums Nr. 757
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis publicē katras atbildīgās 
puses panākto enerģijas ietaupījumu un 
datus par enerģijas ietaupījuma gada 
dinamiku shēmas ietvaros. Lai varētu 
publicēt un verificēt panākto enerģijas 
ietaupījumu, dalībvalstis pieprasa 
atbildīgajām pusēm iesniegt tām vismaz 
šādus datus:

6. Dalībvalstis publicē katras atbildīgās 
puses panākto energoefektivitātes 
palielinājumu un datus par 
energoefektivitātes palielinājuma gada 
dinamiku shēmas ietvaros. Lai varētu 
publicēt un verificēt panākto 
energoefektivitātes palielinājumu, 
dalībvalstis pieprasa atbildīgajām pusēm 
iesniegt tām vismaz šādus datus:

Or. en

Grozījums Nr. 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Dalībvalstis publicē katras atbildīgās 
puses panākto enerģijas ietaupījumu un 
datus par enerģijas ietaupījuma gada 
dinamiku shēmas ietvaros. Lai varētu 
publicēt un verificēt panākto enerģijas 
ietaupījumu, dalībvalstis pieprasa 
atbildīgajām pusēm iesniegt tām vismaz 
šādus datus:

6. Reizi gadā dalībvalstis publicē katras 
atbildīgās puses panāktā enerģijas 
ietaupījuma rezultātus, to izmaksas un 
datus par enerģijas ietaupījuma gada 
dinamiku shēmas ietvaros. Lai varētu 
publicēt un verificēt panākto enerģijas 
ietaupījumu, dalībvalstis pieprasa 
atbildīgajām pusēm iesniegt tām vismaz 
šādus datus:

Or. en
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Pamatojums

Reizi gadā publicējot sasniegtos enerģijas ietaupījuma rezultātus un to izmaksas, sabiedrība 
un iestāde var uzraudzīt attīstību un sekot tai līdzi, un tirgus attīstīsies zemāku un rentablāku 
izmaksu virzienā.

Grozījums Nr. 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panākto enerģijas ietaupījumu; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 760
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panākto enerģijas ietaupījumu; a) panākto energoefektivitātes 
palielinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 761
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apkopotu statistikas informāciju par 
viņu tiešajiem patērētājiem (norādot 

svītrots



PE475.954v01-00 6/100 AM\883622LV.doc

LV

būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekš 
iesniegto informāciju); un

Or. en

Grozījums Nr. 762
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apkopotu statistikas informāciju par 
viņu tiešajiem patērētājiem (norādot 
būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekš 
iesniegto informāciju); un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apkopotu statistikas informāciju par 
viņu tiešajiem patērētājiem (norādot 
būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekš 
iesniegto informāciju); un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aktuālo informāciju par tiešo lietotāju 
patēriņu, tostarp, attiecīgajā gadījumā, 
par slodzes profiliem, klientu 
segmentāciju, kā arī klientu ģeogrāfisko 
izvietojumu, saglabājot tās informācijas 
integritāti un konfidencialitāti, kas ir 
privāta vai satur komercnoslēpumu, 
saskaņā ar piemērojamiem Eiropas 
Savienības tiesību aktiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 765
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aktuālo informāciju par tiešo lietotāju 
patēriņu, tostarp, attiecīgajā gadījumā, 
par slodzes profiliem, klientu 
segmentāciju, kā arī klientu ģeogrāfisko 
izvietojumu, saglabājot tās informācijas 
integritāti un konfidencialitāti, kas ir 
privāta vai satur komercnoslēpumu, 
saskaņā ar piemērojamiem Eiropas 
Savienības tiesību aktiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 766
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aktuālo informāciju par tiešo lietotāju 
patēriņu, tostarp, attiecīgajā gadījumā, 
par slodzes profiliem, klientu 
segmentāciju, kā arī klientu ģeogrāfisko 
izvietojumu, saglabājot tās informācijas 
integritāti un konfidencialitāti, kas ir 
privāta vai satur komercnoslēpumu, 
saskaņā ar piemērojamiem Eiropas 
Savienības tiesību aktiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) aktuālo informāciju par tiešo lietotāju
patēriņu, tostarp, attiecīgajā gadījumā, par 
slodzes profiliem, klientu segmentāciju, kā 
arī klientu ģeogrāfisko izvietojumu, 
saglabājot tās informācijas integritāti un 
konfidencialitāti, kas ir privāta vai satur 
komercnoslēpumu, saskaņā ar 
piemērojamiem Eiropas Savienības tiesību 
aktiem.

c) aktuālo informāciju par tiešo patērētāju 
patēriņu gan publiskajā, gan privātajā 
sektorā, tostarp attiecīgajā gadījumā par 
slodzes profiliem, klientu segmentāciju 
atbilstoši kategorijām, kas norādītas 
Komisijas un vietējo iestāžu sadarbības
programmās, kā arī klientu ģeogrāfisko 
izvietojumu, saglabājot tās informācijas 
integritāti un konfidencialitāti, kas ir 
privāta vai satur komercnoslēpumu, 
saskaņā ar piemērojamiem Eiropas 
Savienības tiesību aktiem.

Or. es

Grozījums Nr. 768
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) visas izmaksas, kas tiek atgūtas no 
patērētājiem, saskaņā ar piemērojamiem 
Eiropas Savienības tiesību aktiem 
saglabājot privātas vai komercnoslēpumu 
saturošas informācijas integritāti un 
konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

To izmaksu, kas tiek atgūtas no patērētājiem, pastāvīga uzraudzība ir būtiska, jo visas 
energoefektivitātes pienākuma shēmu izmaksas pilnībā vai daļēji, visticamāk, tiks atgūtas no 
patērētājiem, tostarp mājsaimniecībām.

Grozījums Nr. 769
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Izmantojot visu 6. panta 6. punktā 
minēto informāciju valsts regulatori 
publicē gada ziņojumus par to, vai 
energoefektivitātes pienākuma shēmas 
pilda tām izvirzītos mērķus, radot pēc 
iespējas zemākas izmaksas patērētājiem. 
Valsts regulatori, lai pēc iespējas 
palielinātu izmaksu lietderību, arī 
regulāri pasūta neatkarīgus pārskatus par 
to, kāda ir šīs shēmas ietekme uz 
elektrības rēķiniem un degvielas trūkumu, 
kā arī to, cik lielus enerģijas ietaupījumus 
šī shēma ir devusi. Dalībvalstīm, veicot 
shēmas koriģēšanu, šī ietekme ir jāņem 
vērā.

Or. en
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Grozījums Nr. 770
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, lai tirgus 
dalībnieki atturētos no jebkādām darbībām, 
kas varētu kavēt energopakalpojumu un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu pieprasījumu un sniegšanu, vai 
arī traucēt energopakalpojumu un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pakalpojumu tirgus attīstību, tostarp 
noliedzot konkurentiem piekļuvi tirgum vai 
ļaunprātīgi izmantojot dominējošo stāvokli.

7. Dalībvalstis nodrošina, lai tirgus 
dalībnieki atturētos no jebkādām darbībām, 
kas varētu kavēt energopakalpojumu un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu pieprasījumu un sniegšanu, vai 
arī traucēt energopakalpojumu un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pakalpojumu tirgus attīstību, tostarp 
noliedzot konkurentiem piekļuvi tirgum vai 
ļaunprātīgi izmantojot dominējošo 
stāvokli: to panāk, galvenokārt veidojot 
tiešas, pārredzamas un atklātas 
partnerības starp enerģijas sadales un/vai 
piegādes uzņēmumiem un 
energopakalpojumu sniedzējiem, lai 
optimizētu enerģijas taupīšanas mērķus 
tiešo lietotāju interesēs.

Or. fr

Grozījums Nr. 771
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, lai tirgus 
dalībnieki atturētos no jebkādām darbībām, 
kas varētu kavēt energopakalpojumu un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu pieprasījumu un sniegšanu, vai 
arī traucēt energopakalpojumu un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pakalpojumu tirgus attīstību, tostarp 
noliedzot konkurentiem piekļuvi tirgum vai 
ļaunprātīgi izmantojot dominējošo stāvokli.

7. Neskarot spēkā esošos konkurences 
tiesību noteikumus, dalībvalstis nodrošina, 
lai tirgus dalībnieki atturētos no jebkādām 
darbībām, kas varētu kavēt 
energopakalpojumu un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu pieprasījumu un sniegšanu, vai 
arī traucēt energopakalpojumu un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pakalpojumu tirgus attīstību, tostarp 
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noliedzot konkurentiem piekļuvi tirgum vai 
ļaunprātīgi izmantojot dominējošo stāvokli.

Or. de

Pamatojums

Ir jānovērš jebkādas iespējamās pretrunas ar ES konkurences tiesībām.

Grozījums Nr. 772
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis nodrošina, lai tirgus 
dalībnieki atturētos no jebkādām darbībām, 
kas varētu kavēt energopakalpojumu un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu pieprasījumu un sniegšanu, vai 
arī traucēt energopakalpojumu un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pakalpojumu tirgus attīstību, tostarp 
noliedzot konkurentiem piekļuvi tirgum vai 
ļaunprātīgi izmantojot dominējošo stāvokli.

7. Dalībvalstis nodrošina, lai tirgus 
dalībnieki atturētos no jebkādām darbībām, 
kas varētu kavēt energopakalpojumu un 
citu enerģijas ietaupījuma palielināšanas 
pasākumu pieprasījumu un sniegšanu, vai 
arī traucēt energopakalpojumu un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pakalpojumu tirgus attīstību, tostarp 
noliedzot konkurentiem piekļuvi tirgum vai 
ļaunprātīgi izmantojot dominējošo stāvokli.

Or. en

Grozījums Nr. 773
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis to panāk:
a) stingri ievērojot enerģijas sadales 
uzņēmumu un energopakalpojumu 
sniedzēju savstarpējo neatkarību;
b) izveidojot tiešas, pārredzamas un 
atklātas partnerības starp enerģijas 
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sadales uzņēmumiem un 
energopakalpojumu sniedzējiem, lai 
optimāli izmantotu enerģijas ietaupījuma 
pienākumu tiešo patērētāju interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 774
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis nodrošina 
energoefektivitātes mērķu sasniegšanu, 
privāto mājokļu energoefektivitātes 
paaugstināšanai piedāvājot stimulus t. s. 
ekoaizdevumu veidā, proti, darot 
pieejamus bezprocentu aizdevumus uz 
desmit gadiem līdz EUR 30 000 jebkuram 
sertificētam saņēmējam, kas ir veicis 
vismaz divus no turpmāk minētajiem 
pasākumiem: jumta un grīdu seguma vai 
ārējo sienu, vai logu, ārdurvju un 
pretsaules aprīkojuma energoefektivitātes 
paaugstināšana, apkures vai 
mājsaimniecības karstā ūdens iekārtu un 
sistēmu nomaiņa, tādu apkures un 
elektrības ražošanas iekārtu un sistēmu 
uzstādīšana, kas izmanto atjaunojamus 
vai tiem pielīdzināmus enerģijas avotus, 
un tādu mājsaimniecības karstā ūdens 
iekārtu un sistēmu uzstādīšana, kas 
izmanto atjaunojamus vai tiem 
pielīdzināmus enerģijas avotus.

Or. it

Grozījums Nr. 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis, cita starpā pienācīgi 
finansējot apmācības programmas, 
veicina to, lai tiesības uz informāciju un 
konsultācijām nepārprotami tiktu 
paplašinātas, ietverot energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Grozījums Nr. 776
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, 
tos, kas sadala vai pārdod enerģijas 
apjomu, kuras ekvivalents ir mazāks par 
75 GWh gadā, vai kas nodarbina mazāk 
par 10 personām, vai kuras gada 
apgrozījums vai kopējā gada bilance 
nepārsniedz EUR 2 000 000. 
Pašpatēriņam saražoto enerģiju šajās 
robežvērtībās neieskaita.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this market. By imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business. If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Grozījums Nr. 777
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, 
tos, kas sadala vai pārdod enerģijas 
apjomu, kuras ekvivalents ir mazāks par 
75 GWh gadā, vai kas nodarbina mazāk 
par 10 personām, vai kuras gada 
apgrozījums vai kopējā gada bilance 
nepārsniedz EUR 2 000 000. 
Pašpatēriņam saražoto enerģiju šajās 
robežvērtībās neieskaita.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izvirzot mērķi atbildīgajiem enerģētikas uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma, tiek novērsta 
situācija, kurā daži patērētāji nedotu ieguldījumu enerģijas patēriņa samazināšanā. 
Uzņēmumiem, kuri nevēlas uzņemties atbildību par energoefektivitātes pienākuma izpildi, 
jābūt iespējai šo uzdevumu nodot ārpakalpojumu sniedzējiem vai kļūt par kāda 
energotaupības centra daļu.
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Grozījums Nr. 778
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, 
tos, kas sadala vai pārdod enerģijas 
apjomu, kuras ekvivalents ir mazāks par 75 
GWh gadā, vai kas nodarbina mazāk par 
10 personām, vai kuras gada apgrozījums 
vai kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

8. Dalībvalstis šo pantu nepiemēro
maziem enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumiem, proti, 
tiem, kas sadala vai pārdod enerģijas 
apjomu, kuras ekvivalents ir mazāks par 
220 GWh gadā, vai kā klientu skaits ir 
mazāks par 15 000. Ja pārdotās enerģijas 
apjoma vai klientu skaita robežvērtība 
divu gadu periodā tiek pārsniegta, tam 
sekojošajā trešajā gadā attiecīgo 
uzņēmumu uzskata par atbildīgo pusi.
Pašpatēriņam saražoto enerģiju šajās 
robežvērtībās neieskaita. Pašpatēriņam 
saražoto enerģiju, kā arī pārdošanu un 
piegādi rūpnieciskos tīklos un reģenerēto 
energoproduktu galapatēriņu šajās
robežvērtībās neieskaita.

Or. en

Pamatojums

Vienam klientam pārdotās enerģijas apjoms un uzņēmuma lielums dažādās dalībvalstīs ir 
atšķirīgs. Mazi enerģijas sadales uzņēmumi un mazi enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumi 
ir jāatbrīvo no minētajām prasībām, lai novērstu administratīvo slogu. Klientu skaits par 
faktisko līdzdalību tirgū liecina labāk nekā gada apgrozījums, un tas ir jāiekļauj kā 
robežvērtība. Turklāt tie uzņēmumi, kas tuvojas robežvērtībām, ir jāuzrauga divu gadu 
periodā.

Grozījums Nr. 779
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 8. Dalībvalstis var atbrīvot mazus enerģijas 
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var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh 
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 10 
personām, vai kuras gada apgrozījums vai 
kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

sadales vai mazumtirdzniecības 
uzņēmumus, proti, tos, kas sadala vai 
pārdod enerģijas apjomu, kuras ekvivalents 
ir mazāks par 75 GWh gadā, vai kas 
nodarbina mazāk par 10 personām, vai kā
gada apgrozījums vai kopējā gada bilance 
nepārsniedz EUR 2 000 000, no 
pienākuma sniegt energopakalpojumus, 
ja šāds atbrīvojums nekropļo konkurenci 
un ja tiek īstenoti alternatīvi 
energotaupības pasākumi. Šīs direktīvas 
darbības joma neattiecas uz pašpatēriņam 
saražoto enerģiju; tā neattiecas arī uz 
nozarēm, kurām jau piemēro Emisijas 
kvotu tirdzniecības direktīvas noteikumus.

Or. de

Pamatojums

ES mērķi ir ļoti vērienīgi. Tādēļ nevajadzētu pieļaut nekādas vispārējas atkāpes: visiem 
enerģijas piegādātājiem ir jāveicina enerģijas produktivitāte vai enerģijas ietaupījums. 
Tomēr vienmēr ir iespējams ieteikt citus pasākumus, ne vien tos, kurus ierosinājusi Komisija. 
Šī ir vēl viena joma, kur nepieciešams elastīgums.

Grozījums Nr. 780
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh 
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 10 
personām, vai kuras gada apgrozījums vai 
kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kurš nepārsniedz valsts noteikto 
robežvērtību. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

Or. fr
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Pamatojums

Enerģijas pārdošanas robežvērtības nevar nediferencējot piemērot dažādiem enerģijas 
ražotājiem. Turklāt „atbildīgo pušu” un attiecīgā gadījumā atbrīvojumu piemērošanas 
robežvērtību noteikšanai vajadzētu būt dalībvalstu pienākumam.

Grozījums Nr. 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, 
tos, kas sadala vai pārdod enerģijas 
apjomu, kuras ekvivalents ir mazāks par 
75 GWh gadā, vai kas nodarbina mazāk 
par 10 personām, vai kuras gada 
apgrozījums vai kopējā gada bilance 
nepārsniedz EUR 2 000 000.
Pašpatēriņam saražoto enerģiju šajās 
robežvērtībās neieskaita.

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, ņemot 
vērā sava enerģētikas tirgus īpatnības.

Or. en

Grozījums Nr. 782
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh 
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 10 
personām, vai kuras gada apgrozījums vai 
kopējā gada bilance nepārsniedz 

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh 
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 10 
personām, vai kam ir mazāk nekā 
500 tiešo patērētāju, vai kā gada 
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EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

apgrozījums vai kopējā gada bilance 
nepārsniedz EUR 2 000 000. Pašpatēriņam 
saražoto enerģiju un reģenerētos 
energoproduktus šajās robežvērtībās 
neieskaita.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai atbrīvot mazus enerģijas sadales vai tirdzniecības uzņēmumus, 
kam ir ļoti mazs tiešo patērētāju skaits. Enerģijas reģenerācija ir jāveicina, nevis jāierobežo, 
izvirzot stingras prasības.

Grozījums Nr. 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh 
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 10 
personām, vai kuras gada apgrozījums vai 
kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

8. Ja tiek veikti līdzvērtīgi pasākumi,
dalībvalstis no šī panta piemērošanas var 
atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh 
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 10 
personām, vai kā gada apgrozījums vai 
kopējā gada bilance nepārsniedz EUR 2 
000 000. Pašpatēriņam saražoto enerģiju 
šajās robežvērtībās neieskaita.

Or. en

Pamatojums

Sistēma ir jāveido tā, lai tā nediskriminētu tirgus dalībniekus un nekropļotu konkurenci.

Grozījums Nr. 784
Fiorello Provera
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh 
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 10 
personām, vai kuras gada apgrozījums vai 
kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

8. Ja tiek veikti līdzvērtīgi pasākumi,
dalībvalstis no šī panta piemērošanas var 
atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh 
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 10 
personām, vai kā gada apgrozījums vai 
kopējā gada bilance nepārsniedz EUR 2 
000 000. Pašpatēriņam saražoto enerģiju 
šajās robežvērtībās neieskaita.

Or. en

Pamatojums

Sistēma ir jāveido tā, lai tā nediskriminētu tirgus dalībniekus un nekropļotu konkurenci.

Grozījums Nr. 785
Robert Goebbels

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 10 
personām, vai kuras gada apgrozījums vai 
kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
kuras ekvivalents ir mazāks par 130 GWh 
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 10 
personām, vai kā gada apgrozījums vai 
kopējā gada bilance nepārsniedz EUR 2 
000 000. Pašpatēriņam saražoto enerģiju 
šajās robežvērtībās neieskaita.

Or. de



PE475.954v01-00 20/100 AM\883622LV.doc

LV

Pamatojums

Robežvērtība 75 GWh ir noteikta par zemu — 130 GWh ir tas slieksnis, kas atsijātu mazākus 
uzņēmumus.

Grozījums Nr. 786
Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Dalībvalstis šo pantu var nepiemērot 
enerģijas avotiem, kuri katrā 
izmantošanas kategorijā nodrošina ne 
vairāk kā 5 % no kopējā primārā 
enerģijas patēriņa gadā.

Or. it

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai no ierosinātās direktīvas 6. pantā noteiktā energoefektivitātes 
pienākuma izpildes atbrīvot ne tikai mazos uzņēmumus, bet to neattiecināt arī uz enerģijas 
avotiem, kuri katrā izmantošanas kategorijā nodrošina ne vairāk kā 5 % no kopējā primārā 
enerģijas patēriņa gadā, lai energoefektivitātes mērķus nevarētu izmantot kā līdzekli atsevišķu 
enerģētikas produktu izstumšanai no tirgus, kas būtu pretrunā enerģijas avotu dažādošanas 
principam.

Grozījums Nr. 787
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 

svītrots
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1. punktā.
Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim 
paziņo Komisijai alternatīvos pasākumus, 
ko tās plāno pieņemt, tostarp noteikumus 
un sankcijas, kas minētas 9. pantā, 
norādot, kā ar šiem pasākumiem tiks 
panākts vajadzīgais ietaupījuma apjoms. 
Komisija 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma 
var noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro alternatīvo pieeju, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegto vai grozīto pasākumu 
projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 788
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

svītrots

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim 
paziņo Komisijai alternatīvos pasākumus, 
ko tās plāno pieņemt, tostarp noteikumus 
un sankcijas, kas minētas 9. pantā, 
norādot, kā ar šiem pasākumiem tiks 
panākts vajadzīgais ietaupījuma apjoms. 
Komisija 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma 
var noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro alternatīvo pieeju, 
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kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegto vai grozīto pasākumu 
projektu.

Or. en

Pamatojums

Dažādas shēmas iespējams ieviest jau saskaņā ar Energopakalpojumu direktīvu, bet tas nav 
veicinājis 20 % efektivitātes mērķa sasniegšanu. Tādēļ nav iemesla pieņemt, ka šādas iespējas 
iestrāde direktīvā veicinās 20 % efektivitātes mērķa sasniegšanu. Ņemot to vērā, šajā 
direktīvā ievērojama nozīme ir piešķirta enerģētikas uzņēmumiem. Ja 9. pants tiek saglabāts, 
ir būtiski, lai dalībvalstis nevarētu sev piedēvēt jau darbojošos iniciatīvu panāktos rezultātus.

Grozījums Nr. 789
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

svītrots

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim 
paziņo Komisijai alternatīvos pasākumus, 
ko tās plāno pieņemt, tostarp noteikumus 
un sankcijas, kas minētas 9. pantā, 
norādot, kā ar šiem pasākumiem tiks 
panākts vajadzīgais ietaupījuma apjoms. 
Komisija 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma 
var noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro alternatīvo pieeju, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegto vai grozīto pasākumu 
projektu.
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Or. de

Pamatojums

Energoefektivitāte ir jāuzlabo vietējā līmenī — sertifikātu tirdzniecību nevajadzētu izmantot 
kā alternatīvu tam.

Grozījums Nr. 790
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

svītrots

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim 
paziņo Komisijai alternatīvos pasākumus, 
ko tās plāno pieņemt, tostarp noteikumus 
un sankcijas, kas minētas 9. pantā, 
norādot, kā ar šiem pasākumiem tiks 
panākts vajadzīgais ietaupījuma apjoms. 
Komisija 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma 
var noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro alternatīvo pieeju, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegto vai grozīto pasākumu 
projektu.

Or. en

Pamatojums

Šādu iespēju paredz jau spēkā esošā Energopakalpojumu direktīva, ar kuras palīdzību nav 
izdevies panākt rezultātu vai veicināt 20 % energoefektivitātes mērķa sasniegšanu. Tādēļ nav 
iemesla domāt, ka šī direktīvā paredzētā iespēja veicinās 20 % samazinājuma mērķa 
sasniegšanu. Ja 9. pants tiek saglabāts, ir būtiski, lai dalībvalstis nevarētu sev piedēvēt 
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iniciatīvas, kuras jau darbojas. Tādēļ dalībvalstīm būtu dokumentāli jāapliecina, ka 
iniciatīvas rada jaunus papildu energoietaupījumus, kuru ietekme atbilst vismaz 1,5 %.

Grozījums Nr. 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus tikpat vērienīgus papildu
pasākumus, lai panāktu enerģijas 
ietaupījumu starp tiešajiem patērētājiem. 
Ikgadējam enerģijas ietaupījuma apjomam, 
ko panāk ar šādu pieeju, jābūt tieši
līdzvērtīgam enerģijas ietaupījuma 
apjomam, kas paredzēts 1. punktā, un tās 
jāpakļauj neatkarīgiem mērījumiem, 
kontrolei un verifikācijai. Šajos 
pasākumos nedrīkst ieskaitīt jau veiktos 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 792
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
energoefektivitātes palielinājumu starp 
tiešajiem patērētājiem. Ikgadējam
energoefektivitātes palielinājuma
apjomam, ko panāk ar šādu pieeju, jābūt 
līdzvērtīgam energoefektivitātes 
palielinājuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 793
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu. Ikgadējo enerģijas 
ietaupījuma apjomu, ko panāk ar šādu 
pieeju, ierēķina galīgajā mērķī, kas 
jāsasniedz līdz 2020. gadam.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā atšķirīgās izejas pozīcijas un problēmjautājumus, dalībvalstīm būtu jādod rīcības 
brīvība izstrādāt vietējai situācijai visatbilstošāko pasākumu kopumu.

Grozījums Nr. 794
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, vajadzētu būt līdzvērtīgam 
enerģijas ietaupījuma apjomam, kas 
paredzēts 1. punktā

Or. de
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Grozījums Nr. 795
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties noteiktu skaitu citu pasākumu, 
lai panāktu enerģijas ietaupījumu starp 
tiešajiem patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 796
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
līdzvērtīgu enerģijas ietaupījumu starp 
tiešajiem patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties alternatīvus vai papildu
pasākumus, lai aizsāktu 
energoefektivitātes pasākumus starp 
tiešajiem patērētājiem. Ikgadējam 
energoefektivitātes pasākumu radītajam
enerģijas ietaupījuma potenciālajam
apjomam, ko panāk ar šādu pieeju, jābūt 
līdzvērtīgam enerģijas ietaupījuma 
apjomam, kas paredzēts 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim
paziņo Komisijai alternatīvos pasākumus, 
ko tās plāno pieņemt, tostarp noteikumus 
un sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, 
kā ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro alternatīvo pieeju, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegto vai grozīto pasākumu 
projektu.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, saistībā 
ar šīs direktīvas 19. panta 2. punktā 
minēto valsts energoefektivitātes rīcības 
plānu paziņo Komisijai alternatīvos vai 
papildu pasākumus, ko tās plāno pieņemt, 
tostarp noteikumus un sankcijas, kas 
minētas 9. pantā, norādot, kā ar šiem 
pasākumiem tiks īstenoti 
energoefektivitātes pasākumi, kuri 
nodrošina vajadzīgo verificēto enerģijas 
ietaupījuma potenciālu.

Or. en
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Grozījums Nr. 799
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim
paziņo Komisijai alternatīvos pasākumus, 
ko tās plāno pieņemt, tostarp noteikumus 
un sankcijas, kas minētas 9. pantā, 
norādot, kā ar šiem pasākumiem tiks 
panākts vajadzīgais ietaupījuma apjoms. 
Komisija 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma 
var noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro alternatīvo pieeju, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegto vai grozīto pasākumu 
projektu.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, ne 
vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas 
publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, norādot, kā ar šiem 
pasākumiem tiks panākts vajadzīgais 
ietaupījuma apjoms. Komisija 3 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts ņem vērā šos ieteikumus vai 
grozījumus.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm šādu papildu pasākumu pieņemšanai vajadzīga lielāka elastība un vairāk laika. 
Turklāt ieteicams izmantot stimulējošu pieeju, nevis sankcijas.

Grozījums Nr. 800
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
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noraidīt pasākumus vai ieteikt grozījumus.
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro alternatīvo pieeju, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegto vai grozīto pasākumu projektu.

grozījumus, un dalībvalstis ņem vērā 
Komisijas ieteikumus, īstenojot 
alternatīvos pasākumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 801
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt pasākumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro alternatīvo pieeju, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegto vai grozīto pasākumu projektu.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Komisija par šādiem 
grozījumiem vienojas ar dalībvalstīm.

Or. de

Pamatojums

Ar šo direktīvu būtu jāpanāk, ka tiek sasniegts valstu un valdību vadītāju 2007. gada marta 
sanāksmē noteiktais mērķis par 20 % palielināt energoefektivitāti. Dalībvalstīm jāļauj 
izmantot elastīgu pieeju šī mērķa sasniegšanai nepieciešamo pasākumu veikšanā. Tādēļ 
Komisijai nedrīkstētu dot iespēju noraidīt visus alternatīvos pasākumus kopumā.

Grozījums Nr. 802
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt pasākumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro alternatīvo pieeju, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegto vai grozīto pasākumu projektu.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Dalībvalstis ņem vērā šos 
priekšlikumus vai grozījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 803
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt pasākumus vai ieteikt grozījumus.
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro alternatīvo pieeju, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegto vai grozīto pasākumu projektu.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais efektivitātes apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Dalībvalstis ņem vērā šos 
priekšlikumus vai grozījumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt pasākumus vai ieteikt grozījumus.
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro alternatīvo pieeju, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegto vai grozīto pasākumu projektu.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Dalībvalstis ņem vērā šos 
priekšlikumus vai grozījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim
paziņo Komisijai alternatīvos pasākumus, 
ko tās plāno pieņemt, tostarp noteikumus 
un sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, 
kā ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro alternatīvo pieeju, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegto vai grozīto pasākumu 
projektu.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, ne 
vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas datuma paziņo Komisijai 
alternatīvos pasākumus, ko tās plāno 
pieņemt, tostarp noteikumus un sankcijas, 
kas minētas 9. pantā, norādot, kā ar šiem 
pasākumiem tiks panākts vajadzīgais 
ietaupījuma apjoms.
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Or. fi

Pamatojums

Dalībvalstīm jādod pietiekami daudz laika alternatīvu pasākumu izstrādei.

Grozījums Nr. 806
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim 
paziņo Komisijai alternatīvos pasākumus, 
ko tās plāno pieņemt, tostarp noteikumus 
un sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, 
kā ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro alternatīvo pieeju, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegto vai grozīto pasākumu 
projektu.

Dalībvalstis izklāsta alternatīvos 
pasākumus, ko tās plāno pieņemt, tostarp 
noteikumus un sankcijas, kas minētas 
9. pantā, par katru konkrēto pasākumu
norādot, kā ar to tiks panākts vajadzīgais 
ietaupījuma apjoms.

Or. en

Grozījums Nr. 807
Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
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vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt pasākumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro alternatīvo pieeju, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegto vai grozīto pasākumu projektu.

vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Dalībvalstis ņem vērā šos 
priekšlikumus vai grozījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro alternatīvo pieeju, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegto vai grozīto pasākumu 
projektu.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstīm jābūt iespējai īstenot alternatīvus 
pasākumus, kas prasa līdzvērtīgu ieguldījumu, un Komisija nedrīkst pret to iebilst.

Grozījums Nr. 809
Teresa Riera Madurell
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms. Komisija 
3 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro alternatīvo pieeju, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegto vai grozīto pasākumu 
projektu.

Dalībvalstis, kas izvēlas šo iespēju, 
vēlākais līdz 2013. gada 1. janvārim paziņo 
Komisijai alternatīvos pasākumus, ko tās 
plāno pieņemt, tostarp noteikumus un 
sankcijas, kas minētas 9. pantā, norādot, kā 
ar šiem pasākumiem tiks panākts 
vajadzīgais ietaupījuma apjoms.

Or. en

Grozījums Nr. 810
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cita starpā šie pasākumi var ietvert:
a) neskarot Direktīvu 2009/29/EK, katram 
patērētājam individuālus 
energoefektivitātes mērķus, pamatojoties 
uz energoauditu rezultātiem;
b) energopakalpojumu uzņēmumu (EPU) 
izveidi, atbalstu un veicināšanu un, ja 
dalībvalsts izvēlas to darīt — darbības 
mērķu noteikšanu EPU;
c) pieprasījuma un piedāvājuma 
pārvaldības uzlabošanas pasākumus;
d) ēku, tostarp sabiedrisko ēku, 
energoefektivitātes uzlabojumus;
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e) kampaņas patērētāju uzvedības maiņai, 
mudinot enerģiju izmantot efektīvāk;
f) energoefektivitāti veicinošas enerģijas 
tarifu struktūras;
g) patērētāju, energopakalpojumu 
uzņēmumu, finanšu un apdrošināšanas 
iestāžu un/vai vietējo iestāžu brīvprātīgas 
vienošanās, kuras veicinātu sadarbību 
saistībā ar energoefektivitātes 
programmām un sekmētu 
energopakalpojumu tirgu visu dalībnieku 
brīvprātīgas iesaistīšanās rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 811
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, ka vismaz divas 
reizes gadā tiek veikta šādu pasākumu 
uzraudzība un saskaņā ar šīs direktīvas 
19. pantā noteiktajām ziņojumu 
sniegšanas prasībām dara zināmu 
Komisijai, kā ar šiem pasākumiem tiek 
plānots panākt ietaupījumu, kas 
līdzvērtīgs 1. punktā noteiktajam mērķim.

Or. en

Grozījums Nr. 812
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts – 2.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja divas reizes gadā veiktā uzraudzība 
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liecina, ka saskaņā ar šo pantu veiktie 
alternatīvie pasākumi faktiski neveicina 
prasītā ietaupījuma panākšanu, Komisija 
var ierosināt jaunus pasākumus, kas 
palīdzēs attiecīgajai dalībvalstij 
nodrošināt šo ietaupījumu, vajadzības 
gadījumā ierosinot ieviest 1. punktā 
izklāstīto energoefektivitātes pienākuma 
shēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 813
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Komisija līdz 2013. gada 1. janvārim, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido saskaņotu 
metodoloģiju, kas atbilst Vb pielikumā
minētajām minimālajām prasībām 
attiecībā uz aprēķinu modeli to enerģijas 
ietaupījumu mērīšanai, uzraudzībai un 
verifikācijai, kas panākti galvenokārt ar 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumiem un programmām visos tiešo 
patērētāju sektoros, kuri norādīti šajā 
pantā. Jauno saskaņoto aprēķinu modeli, 
kura pamatā ir augšupēja pieeja, sāk 
izmantot ne ātrāk kā 2013. gada 
1. janvārī.

Or. en

Grozījums Nr. 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts



AM\883622LV.doc 37/100 PE475.954v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido savstarpējās atzīšanas 
sistēmu enerģijas ietaupījumam, kas 
iegūts ar valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu. Šāda sistēma 
atbildīgajām pusēm ļauj enerģijas 
ietaupījumu, kas iegūts un sertificēts 
attiecīgajā valstī, pieskaitīt saviem 
pienākumiem citā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES mēroga baltie sertifikāti panāks to, ka enerģijas ietaupījums koncentrēsies daļā 
dalībvalstu, sniedzot lielākas energoefektivitātes radītās ekonomiskās un sociālās 
priekšrocības, kas nebūs vienmērīgi sadalītas pa Eiropas Savienību.

Grozījums Nr. 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido savstarpējās atzīšanas 
sistēmu enerģijas ietaupījumam, kas 
iegūts ar valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu. Šāda sistēma 
atbildīgajām pusēm ļauj enerģijas 
ietaupījumu, kas iegūts un sertificēts 
attiecīgajā valstī, pieskaitīt saviem 
pienākumiem citā dalībvalstī.

svītrots

Or. fi

Pamatojums

Sistēma, kas pamatotos uz enerģijas ietaupījumu savstarpēju atzīšanu, būtu ļoti apgrūtinoša 
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no administratīvās pārvades viedokļa un ļoti dārga.

Grozījums Nr. 816
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido savstarpējās atzīšanas 
sistēmu enerģijas ietaupījumam, kas 
iegūts ar valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu. Šāda sistēma 
atbildīgajām pusēm ļauj enerģijas 
ietaupījumu, kas iegūts un sertificēts 
attiecīgajā valstī, pieskaitīt saviem 
pienākumiem citā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 817
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido savstarpējās atzīšanas 
sistēmu enerģijas ietaupījumam, kas 
iegūts ar valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu. Šāda sistēma 
atbildīgajām pusēm ļauj enerģijas 
ietaupījumu, kas iegūts un sertificēts 
attiecīgajā valstī, pieskaitīt saviem 
pienākumiem citā dalībvalstī.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 818
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido savstarpējās atzīšanas 
sistēmu enerģijas ietaupījumam, kas 
iegūts ar valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu. Šāda sistēma 
atbildīgajām pusēm ļauj enerģijas 
ietaupījumu, kas iegūts un sertificēts 
attiecīgajā valstī, pieskaitīt saviem 
pienākumiem citā dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido savstarpējās atzīšanas 
sistēmu enerģijas ietaupījumam, kas 
iegūts ar valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu. Šāda sistēma 
atbildīgajām pusēm ļauj enerģijas 
ietaupījumu, kas iegūts un sertificēts 
attiecīgajā valstī, pieskaitīt saviem 
pienākumiem citā dalībvalstī.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 820
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido savstarpējās atzīšanas 
sistēmu enerģijas ietaupījumam, kas 
iegūts ar valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu. Šāda sistēma 
atbildīgajām pusēm ļauj enerģijas 
ietaupījumu, kas iegūts un sertificēts 
attiecīgajā valstī, pieskaitīt saviem 
pienākumiem citā dalībvalstī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 821
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido savstarpējās atzīšanas 
sistēmu enerģijas ietaupījumam, kas 
iegūts ar valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu. Šāda sistēma 
atbildīgajām pusēm ļauj enerģijas 
ietaupījumu, kas iegūts un sertificēts 
attiecīgajā valstī, pieskaitīt saviem 
pienākumiem citā dalībvalstī.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis punkts dotu Komisijai iespēju ieviest tādu energoefektivitātes sertifikātu sistēmu, ar 
kuriem dalībvalstis varētu tirgoties visā ES. Taču šāds solis nav tehniska detaļa, kuru ar 
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deleģēto aktu var noteikt Komisija — tam nepieciešams Parlamenta un Padomes lēmums, kas 
pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 822
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, 
pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar 
18. pantu, izveido savstarpējās atzīšanas 
sistēmu enerģijas ietaupījumam, kas 
iegūts ar valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu. Šāda sistēma 
atbildīgajām pusēm ļauj enerģijas 
ietaupījumu, kas iegūts un sertificēts 
attiecīgajā valstī, pieskaitīt saviem 
pienākumiem citā dalībvalstī.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, pieņemot 
deleģēto aktu saskaņā ar 18. pantu, izveido 
savstarpējās atzīšanas sistēmu enerģijas 
ietaupījumam, kas iegūts ar valsts 
energoefektivitātes pienākuma shēmu. 
Šāda sistēma atbildīgajām pusēm ļauj 
enerģijas ietaupījumu, kas iegūts un 
sertificēts attiecīgajā valstī, pieskaitīt 
saviem pienākumiem citā dalībvalstī.

10. Attiecīgā gadījumā Komisija, pieņemot 
deleģēto aktu saskaņā ar 18. pantu, izveido 
savstarpējās atzīšanas sistēmu enerģijas 
ietaupījumam, kas iegūts ar valsts 
energoefektivitātes atbalsta shēmu. Šāda 
sistēma atbildīgajām pusēm ļauj 
energoefektivitātes pasākumus, kas veikti
un sertificēti attiecīgajā valstī, pieskaitīt 
saviem pienākumiem citā dalībvalstī.
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Or. en

Grozījums Nr. 824
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izmantot patērētāju, 
energopakalpojumu uzņēmumu un vietējo 
iestāžu brīvprātīgas vienošanās, lai 
veicinātu sadarbību saistībā ar 
energoefektivitātes programmām un 
sekmētu energopakalpojumu tirgu visu 
dalībnieku brīvprātīgas iesaistīšanās 
rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Papildus energoefektivitātes pienākuma shēmām ir tikuši ieviesti vai tiks izstrādāti veiksmīgi 
alternatīvi vai papildu instrumenti, un arī tie būtu jāatzīst.

Grozījums Nr. 825
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Dalībvalstis veicina brīvprātīgu 
vienošanos slēgšanu starp patērētājiem, 
energopakalpojumu uzņēmumiem, 
finanšu un apdrošināšanas iestādēm un 
vietējām iestādēm, lai veicinātu sadarbību 
saistībā ar energoefektivitātes 
programmām un sekmētu 
energopakalpojumu tirgu visu dalībnieku 
brīvprātīgas iesaistīšanās rezultātā.
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Or. en

Pamatojums

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Grozījums Nr. 826
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Komisija, cita starpā iekļaujot 
energoefektivitātei veltītu nodaļu sociālo 
partneru apmācības programmās un 
pienācīgi finansējot šīs programmas, 
veicina to, ka Eiropas sociālā dialoga 
dalībnieki (Eiropas uzņēmumu padomes, 
Eiropas nozaru sociālā dialoga komitejas, 
Eiropas uzņēmumu padomes 
nodarbinātības un kompetences 
jautājumos) paplašina savu darbības 
jomu, ietverot arī energoefektivitāti.

Or. en

Pamatojums

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.”
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.
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Grozījums Nr. 827
Matthias Groote

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Mudinot enerģētikas uzņēmumus 
sasniegt 1. panta 2. punktā noteiktos 
energoefektivitātes mērķus, dalībvalstīm 
jāmudina iekļaut visu vērtības radīšanas 
ķēdi, sākot no enerģijas ražošanas, 
ietverot piegādi un beidzot ar patēriņu.

Or. de

Grozījums Nr. 828
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b Dalībvalstis izveido regulatīvu un 
fiskālu sistēmu, kas veicina 
energoefektivitātes iniciatīvu un 
programmu īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.
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Grozījums Nr. 829
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par rentablām
cenām visiem tiešajiem patērētājiem. 
Energoauditus var veikt uzņēmuma 
iekšējie speciālisti, ja tie ir kvalificēti vai 
akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
pārbaudāmajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un 
vajadzības gadījumā sankciju 
piemērošanai. Dalībvalstis atbalsta 
apmācības programmas, kuras nodrošina 
energoauditu veicēju kvalifikāciju.

Or. fr

Pamatojums

Kā norādīts direktīvas priekšlikuma 20. apsvērumā, lieliem uzņēmumiem, kuri ir uzkrājuši 
reālas zināšanas energoauditu jomā, auditu veikšanā ir jāatļauj izmantot kvalificētus vai 
akreditētus iekšējos speciālistus, kuri nav iesaistīti pārbaudāmajā darbībā.

Grozījums Nr. 830
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu
energoauditu pieejamību par 
pieņemamām cenām visiem tiešajiem 
patērētājiem.

Dalībvalstis veicina ieguldījumu 
novērtējuma auditu datu pieejamību 
visiem tiešajiem patērētājiem, lai novērtētu 
un nodrošinātu rūpniecisko ražotņu, 
rūpniecisko procesu un ēku 
energoefektivitāti. Šie auditi ir ekonomiski 
un tehniski pielāgoti katrai rūpnieciskajai 
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ražotnei vai ēkai atkarībā no 
pārbaudāmās ražotnes, procesa vai ēkas 
sarežģītības, un tos veiks neatkarīgi 
kvalificēti vai akreditēti eksperti, kas var 
būt arī uzņēmuma iekšējie speciālisti.

Or. en

Pamatojums

Tas nodrošinās, ka energoauditi ir pietiekami augstas kvalitātes un ir pielāgoti pārbaudāmā 
uzņēmuma vai ēkas ekonomiskajām vajadzībām un iespējām. Vienlaikus tas nodrošinās, ka 
energoauditi ir rentabli un salāgoti ar energoefektivitātes mērķiem.

Grozījums Nr. 831
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par 
pieņemamām cenām visiem tiešajiem 
patērētājiem.

Dalībvalstis veicina ieguldījumu 
novērtējuma auditu datu pieejamību 
visiem tiešajiem patērētājiem, lai novērtētu 
un nodrošinātu rūpniecisko ražotņu, 
rūpniecisko procesu un ēku 
energoefektivitāti. Šie auditi tiks 
ekonomiski un tehniski pielāgoti katrai 
rūpnieciskajai ražotnei vai ēkai, atkarībā 
no pārbaudāmās ražotnes, procesa vai 
ēkas sarežģītības, un tos veiks neatkarīgi 
kvalificēti vai akreditēti eksperti.

Or. en

Grozījums Nr. 832
Bernd Lange

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

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu profesionāli veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.
Nevienu tirgus dalībnieku nedrīkst izslēgt 
no energopakalpojumu piedāvāšanas. Ir 
jāsaglabā labi izstrādātas sākotnējās un 
turpmākās apmācības metodes.

Or. de

Pamatojums

Energopakalpojumu tirgum vajadzētu būt atvērtam visiem tirgus dalībniekiem, tostarp arī 
vietējo enerģētikas uzņēmumu darbiniekiem.

Grozījums Nr. 833
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.
Energoauditus var veikt uzņēmuma 
iekšējie speciālisti, ja tie ir kvalificēti vai 
akreditēti un ja tie nav tieši iesaistīti 
pārbaudāmajā darbībā.

Or. de

Pamatojums

Daudzos gadījumos šīm vajadzībām ir pieejami uzņēmuma iekšējie speciālisti.

Grozījums Nr. 834
Mario Pirillo
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu objektīvi un neatkarīgi 
veiktu energoauditu pieejamību par 
pieņemamām cenām visiem tiešajiem 
patērētājiem. Šādu ekspertu apmācībai 
dažādās dalībvalstīs izstrādā profesionālās 
apmācības kursus.

Or. it

Grozījums Nr. 835
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Ja uzņēmumiem vēl netiek piemērotas 
tiesību aktos noteiktas prasības ziņot par 
emisijām un veikt to auditus, dalībvalstis 
veicina kvalificētu vai akreditētu ekspertu 
neatkarīgi veiktu rentablu energoauditu 
pieejamību visiem tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina sertificētu ekspertu 
neatkarīgi veiktu energoauditu pieejamību 
visiem tiešajiem patērētājiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 837
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina kvalificētu un/vai
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
rentablu augstas kvalitātes energoauditu 
pieejamību par pieņemamām cenām visiem 
patērētājiem, kā noteikts XVa pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „kvalificēts” ir pārāk nekonkrēts, un to var interpretēt pārāk dažādi. Akreditēti 
eksperti var nodrošināt kvalitāti, jo viņu darbību regulē atbilstoši kritēriji, kas jānosaka šīs 
direktīvas pielikumā, par paraugu ņemot pielikumu Direktīvai 2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu.

Grozījums Nr. 838
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu objektīvi veiktu 
rentablu energoauditu pieejamību par 
pieņemamām cenām visiem tiešajiem 
patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „objektīvi” ir viennozīmīgs, bet jēdzienu „neatkarīgi” dažādas dalībvalstis varētu 
interpretēt atšķirīgi. Energopakalpojumu tirgum vajadzētu būt pieejamam visiem tirgus 
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dalībniekiem.

Grozījums Nr. 839
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
efektīvu un rentablu energoauditu 
pieejamību par pieņemamām cenām visiem 
tiešajiem patērētājiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 840
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu un 
saprotamu energoauditu pieejamību par 
pieņemamām cenām visiem tiešajiem 
patērētājiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 841
Hannes Swoboda

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

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu profesionāli veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 842
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu iekšējo ekspertu objektīvi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Dalībvalstis veicina sertificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
energoauditu pieejamību par pieņemamām 
cenām visiem tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 844
Claude Turmes
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai garantētu, ka energoauditi un 
energovadības sistēmas spēj konstatēt, 
nodrošināt un ilgtermiņā saglabāt 
iespējamos enerģijas ietaupījumus 
atbildīgajiem vai attiecīgajiem 
uzņēmumiem un mājsaimniecībām, kā 
noteikts šajā pantā, dalībvalstis 
nodrošina, ka šie auditi un sistēmas ietver 
un ievēro minimālos kritērijus, kas 
noteikti Va pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 845
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Auditus var veikt uzņēmuma iekšējie 
speciālisti, ja tie ir kvalificēti un akreditēti 
un ja dalībvalsts ir izveidojusi sistēmu šīs 
kvalitātes nodrošināšanai un pārbaudei 
un vajadzības gadījumā sankciju 
piemērošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 846
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina apmācības 
programmu pieejamību energoauditu 
veicēju kvalifikācijas nodrošināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 847
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.
Šādas programmas ietver stimulu un 
finanšu shēmas, lai nodrošinātu ļoti 
rentablo energoauditu ieteikumu 
īstenošanu saskaņā ar attiecīgajiem valsts 
atbalsta noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

MVU vajadzīgs atbalsts, lai tie spētu segt auditu ieteikumu īstenošanas izmaksas, kas ir 
noteicošais faktors efektīvai un iedarbīgai energotaupības politikai, kuru īsteno, pamatojoties 
uz auditiem.

Grozījums Nr. 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
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vidējos uzņēmumus veikt energoauditus. vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.
Konkrētāk, dalībvalstis var ieviest 
stimulus un finansiālu atbalstu, 
piemēram, nodokļu atvieglojumus vai 
subsīdijas, lai nodrošinātu, ka rentabli 
energoauditu ieteikumi tiek īstenoti 
saprātīgā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.
Šajos energoauditos konstatē un izsaka 
skaitļos rentablas ietaupījuma iespējas 
īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 850
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.
Komisija palīdz dalībvalstīm, atbalstot 
uzkrātās paraugprakses apmaiņu.

Or. en
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Grozījums Nr. 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus un 
lai veicinātu energoefektivitātes līgumu 
ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 852
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus un 
pēc tam ieviest šo auditu rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 853
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā programmas, lai 
mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.

Dalībvalstis izstrādā finansēšanas 
programmas un nodokļu atvieglojumus, 
lai mudinātu mājsaimniecības un mazos un 
vidējos uzņēmumus veikt energoauditus.
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Or. ro

Grozījums Nr. 854
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā stimulu un finanšu 
shēmas, lai nodrošinātu, ka mazie un 
vidējie uzņēmumi un mājsaimniecības var 
pilnībā vai daļēji atgūt energoauditu 
radītās izmaksas, kā arī ļoti rentablo 
energoauditu ieteikumu izmaksas, ja
ierosinātie pasākumi tiek īstenoti.

Or. en

Grozījums Nr. 855
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejams 
pietiekams skaits kvalificētu un/vai 
akreditētu ekspertu.

Or. ro

Grozījums Nr. 856
Gaston Franco

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

Dalībvalstis informē mazos un vidējos 
uzņēmumus par konkrētiem piemēriem, kā 
energovadības sistēmas varētu palīdzēt 
viņu uzņēmējdarbībā.

Dalībvalstis informē mazos un vidējos 
uzņēmumus par konkrētiem piemēriem, kā 
energovadības sistēmas varētu palīdzēt 
viņu uzņēmējdarbībā. To darot, 
dalībvalstis sadarbojas ar starpnieku 
organizācijām, kuras pārstāv mazos 
uzņēmumus.

Or. fr

Pamatojums

Ar mazos uzņēmumus pārstāvošu organizāciju starpniecību strukturēti sniegtam individuālam 
atbalstam ir būtiska nozīme, veicinot energotaupības politikas piemērošanu mazos 
uzņēmumos un mikrouzņēmumos.

Grozījums Nr. 857
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To ieguldījumu vai ieguldījumu plānu 
īstenošanu, kas izriet no brīvprātīgo 
vienošanos ietvaros veiktajiem auditiem, 
stimulē pēc ad hoc principa vai piemērojot 
īpašu nodokļu politiku, tostarp nodokļu 
atvieglojumus, kuri atbalsta 
nodarbinātības politiku.

Or. en

Pamatojums

Jebkurš ieguldījums efektivitātē būtu jāatbalsta, lai iesaistītās puses varētu pilnībā īstenot tām 
interesantu(s) projektu(s). Par prioritāti būtu jāuzskata finansiāli stimuli un labvēlīga fiskālā 
politika, lai iesaistītie dalībnieki ticētu, ka viņu plānotais ieguldījums efektivitātē būs 
ilgtspējīgs un atmaksāsies.



PE475.954v01-00 58/100 AM\883622LV.doc

LV

Grozījums Nr. 858
Mario Pirillo

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš finansiālus vai nodokļu 
stimulus, lai pilnībā vai daļēji segtu 
izmaksas, ko MVU radījusi energoaudita 
veikšana, kā arī stimulus, kas dotu iespēju 
tām pašvaldībām, kuras ir parakstījušas 
Pilsētas mēru paktu, veikt ilgtspējīgas 
enerģētikas rīcības plānā paredzētos 
pasākumus nolūkā palielināt 
energoefektivitāti.

Or. it

Grozījums Nr. 859
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis sekmē to, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

Šajā nolūkā dalībvalstis var ieviest 
stimulus regulāru energoauditu 
veikšanai, piemēram, energoauditiem 
un/vai energovadības sistēmām 
piemērojot nolīgumus ar uzņēmumiem vai 
uzņēmumu asociācijām saskaņā ar 
Direktīvas 2003/96/EK 17. panta 
1. punkta b) apakšpunktu.
Energoauditus var veikt uzņēmuma 
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iekšējie speciālisti, ja tie ir kvalificēti vai 
akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
pārbaudāmajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un 
vajadzības gadījumā sankciju 
piemērošanai.

Or. de

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs brīvprātīgas vienošanās ar uzņēmumiem vai uzņēmumu asociācijām un 
valsts līmeņa stimulēšanas sistēmas apvienojumā ar stingru uzraudzības režīmu ir izrādījies 
ļoti efektīvs līdzeklis klimata un vides aizsardzības mērķu sasniegšanā un energoefektivitātes 
palielināšanā. Tā kā 7. pantā ir noteikti energoauditu veikšanas nosacījumi, tajā būtu tieši 
jāatspoguļo 20. apsvēruma teksts.

Grozījums Nr. 860
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis sekmē to, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti veiktu 
energoauditus un lai šis process tiktu 
atkārtots ne retāk kā reizi piecos gados.

Or. de

Pamatojums

Ja audita veicēja galvenie ieteikumi trīs gadu laikā jau ir tikuši īstenoti, noderīgs varētu būt 
vēl viens audits īsākā laikposmā. Šis jautājums jārisina elastīgi.

Grozījums Nr. 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma veiktu neatkarīgus un 
izmaksu ziņā izdevīgus energoauditus un 
tad tos atkārtotu ik pēc pieciem gadiem, 
skaitot no datuma, kad veikts iepriekšējais 
energoaudits. Dalībvalstis atļauj tiem 
uzņēmumiem, kas ir īstenojuši iepriekšējā 
energoaudita ieteikumus, jaunu auditu 
veikt pēc 10 gadiem.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, kvalificēti vai 
akreditēti eksperti vēlākais divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc pieciem 
gadiem, skaitot no datuma, kad veikts iepriekšējais energoaudits. Dalībvalstīm jāatļauj tiem 
uzņēmumiem, kas ir īstenojuši iepriekšējā energoaudita ieteikumus, jaunu auditu veikt pēc 10 
gadiem.

Grozījums Nr. 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A.
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2015. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
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trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits. Auditus var 
veikt uzņēmuma iekšējie speciālisti, ja tie 
ir kvalificēti un akreditēti, ja tie nav tieši 
iesaistīti pārbaudāmajā darbībā un ja 
dalībvalsts ir izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei.

Or. en

Grozījums Nr. 863
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti, kuri var 
būt arī uzņēmuma iekšējie speciālisti, 
vēlākais līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
objektīvus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
pieciem gadiem, skaitot no datuma, kad 
veikts iepriekšējais energoaudits.

Nevienu tirgus dalībnieku nedrīkst izslēgt 
no energopakalpojumu piedāvāšanas.
Dalībvalstis nodrošina energoauditos 
iegūto datu konfidencialitāti.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „objektīvi” ir viennozīmīgs, bet jēdzienu „neatkarīgi” dažādas dalībvalstis varētu 
interpretēt atšķirīgi. Energopakalpojumu tirgum vajadzētu būt pieejamam visiem tirgus 
dalībniekiem. Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka saskaņā ar 20. apsvērumu iekšējo speciālistu 
veiktie auditi atbilst objektivitātes kritērijam. Tā kā direktīvas darbības termiņš 2020. gadā 
nebeigsies, ir jāparedz energoauditu izmantošana tālākā perspektīvā.
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Grozījums Nr. 864
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis sekmē to, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti, tostarp 
iekšējie speciālisti, regulāri veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus.

Šajā nolūkā dalībvalstis var noteikt, ka 
energoauditi ir daļa no ilgtermiņa 
brīvprātīgas vienošanās 
energoefektivitātes jautājumos, kuru 
uzrauga attiecīgā dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Ir jāapstiprina iespēja energoauditus veikt iekšējiem speciālistiem, kā norādīts 
20. apsvērumā. Uzņēmuma regulāro auditu programmas būtu jāatzīst, piemēram, saistībā ar 
ilgtermiņa brīvprātīgu vienošanos.

Grozījums Nr. 865
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 

2. Dalībvalstis sekmē to, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti regulāri 
veiktu neatkarīgus un izmaksu ziņā 
izdevīgus energoauditus.



AM\883622LV.doc 63/100 PE475.954v01-00

LV

iepriekšējais energoaudits.

Šajā nolūkā dalībvalstis var noteikt, ka 
energoauditi ir daļa no plašākas 
brīvprātīgas vienošanās, kura noslēgta 
starp ieinteresēto personu organizācijām 
un izraudzītu iestādi un kuru uzrauga 
attiecīgā dalībvalsts vai Komisija.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpopularizē brīvprātīga energoauditu izmantošana, ļaujot dalībvalstīm elastīgi izstrādāt 
valsts energoefektivitātes veicināšanas shēmas, pamatojoties uz brīvprātīgu un ilgtermiņa 
vienošanos ar privāto uzņēmējdarbības sektoru vai ražotājiem. Šādas brīvprātīgas vienošanās 
vairākās dalībvalstīs jau ir devušas ļoti veiksmīgu ieguldījumu energoefektivitātes 
palielināšanā un klimata aizsardzībā.

Grozījums Nr. 866
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis sekmē to, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti regulāri 
veiktu neatkarīgus un izmaksu ziņā 
izdevīgus energoauditus.

Šajā nolūkā dalībvalstis var noteikt, ka 
energoauditi ir daļa no plašākas 
brīvprātīgas vienošanās, kura noslēgta 
starp ieinteresēto personu organizācijām 
un izraudzītu iestādi un kuru uzrauga 
attiecīgā dalībvalsts vai Komisija.

Or. en
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Grozījums Nr. 867
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus energoauditus par samērīgu 
cenu.

Or. ro

Grozījums Nr. 868
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis sekmē to, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti, tostarp 
iekšējie speciālisti, vēlākais līdz 
2014. gada 30. jūnijam veiktu neatkarīgus 
un izmaksu ziņā izdevīgus energoauditus 
un tad tos atkārtotu ik pēc septiņiem
gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits, ja vien visa 
uzņēmuma vai tā daļas darbībā nav 
notikušas būtiskas pārmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 869
Daniel Caspary
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma veiktu neatkarīgus un 
izmaksu ziņā izdevīgus energoauditus un 
tad tos atkārtotu ik pēc pieciem gadiem, 
skaitot no datuma, kad veikts iepriekšējais 
energoaudits.

Or. de

Grozījums Nr. 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma veiktu neatkarīgus un 
izmaksu ziņā izdevīgus energoauditus un 
tad tos atkārtotu vismaz ik pēc pieciem
gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

Or. pl

Grozījums Nr. 871
Lena Kolarska-Bobińska

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

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma veiktu neatkarīgus un 
izmaksu ziņā izdevīgus energoauditus un 
tad tos atkārtotu vismaz ik pēc pieciem
gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

Or. en

Grozījums Nr. 872
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti un/vai akreditēti eksperti, kā 
noteikts XVa pielikumā, vēlākais līdz 
2013. gada 30. jūnijam veiktu neatkarīgus 
un izmaksu ziņā izdevīgus energoauditus 
un tad tos atkārtotu ik pēc trim gadiem, 
skaitot no datuma, kad veikts iepriekšējais 
energoaudits.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „kvalificēts” ir pārāk nekonkrēts un to var interpretēt pārāk dažādi. Kvalificēti 
un/vai akreditēti eksperti var nodrošināt kvalitāti, jo viņu darbību regulē atbilstoši kritēriji, 
kas jānosaka šīs direktīvas pielikumā, par paraugu ņemot pielikumu Direktīvai 2009/28/EK 
par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu. Vairāk ir jāiesaista ražotāji — ir 
jāpagarina pirmā energoaudita veikšanas termiņš, kas priekšlikumā ir 2014. gads.
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Grozījums Nr. 873
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
pieciem gadiem, skaitot no datuma, kad 
veikts iepriekšējais energoaudits.

Or. en

Grozījums Nr. 874
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2015. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

Or. en

Grozījums Nr. 875
Hannes Swoboda

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

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam profesionāli 
veiktu izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

Or. de

Grozījums Nr. 876
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti vai akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai uzņēmumos, 
kas nav iekļauti 1. punkta otrajā daļā, 
kvalificēti un akreditēti eksperti vēlākais 
līdz 2014. gada 30. jūnijam veiktu 
neatkarīgus un izmaksu ziņā izdevīgus 
energoauditus un tad tos atkārtotu ik pēc 
trim gadiem, skaitot no datuma, kad veikts 
iepriekšējais energoaudits.

Or. en

Grozījums Nr. 877
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā nolūkā dalībvalstis var noteikt, ka 
energoauditi ir daļa no plašākas 
brīvprātīgas vienošanās, kura noslēgta 
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starp ieinteresēto personu organizācijām 
un izraudzītu iestādi un kuru uzrauga 
attiecīgā dalībvalsts.

Or. en

Grozījums Nr. 878
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Biroji vai uzņēmumu teritorijas, kas 
patērē mazāk nekā 2000 mWh gadā, 
energoauditus var veikt pēc brīvprātības 
principa.

Or. en

Grozījums Nr. 879
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
nodrošina, lai citu auditu vai ziņojumu 
par ilgtspējību aspektus varētu iekļaut 
obligātajā energoauditā, ja tie atbilst 
attiecīgajiem kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Lai palielinātu energoefektivitāti, enerģijas patēriņš ir jāuzrauga un jāoptimizē. Tādēļ būtiska 
ir visaptveroša un ilgtspējīga pieeja.
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Grozījums Nr. 880
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina to, ka 
uzņēmumi saņem atbalstu stimulu veidā, 
lai tie varētu īstenot audita ieteikumus.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem ir nepieciešams atbalsts, lai tie spētu segt energoauditu izmaksas un veikt 
ieguldījumus saistībā ar energoauditos konstatēto.

Grozījums Nr. 881
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Energoaudita derīguma termiņš 
nepārsniedz desmit gadus.

Or. ro

Grozījums Nr. 882
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām 

svītrots
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un izraudzītu iestādi, un kurus 
uzraudzījušas attiecīgās dalībvalstis vai 
Komisija, uzskata par tādiem, kas atbilst 
2. punktā noteiktajām prasībām.

Or. de

Pamatojums

Grozot 7. panta 2. punktu, šīs punkts kļūst lieks.

Grozījums Nr. 883
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām 
un izraudzītu iestādi, un kurus 
uzraudzījušas attiecīgās dalībvalstis vai 
Komisija, uzskata par tādiem, kas atbilst 
2. punktā noteiktajām prasībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Līdz ar 7. panta 2. punktam ierosinātajām izmaiņām 7. panta 3. punkts kļūst lieks.

Grozījums Nr. 884
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 

svītrots
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starp ieinteresēto personu organizācijām 
un izraudzītu iestādi, un kurus 
uzraudzījušas attiecīgās dalībvalstis vai 
Komisija, uzskata par tādiem, kas atbilst 
2. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Līdz ar 7. panta 2. punktam ierosinātajām izmaiņām 7. panta 3. punkts kļūst lieks.

Grozījums Nr. 885
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kuri izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzrauga
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām. Neatkarības prasība 
neliedz auditus veikt uzņēmuma iekšējiem 
speciālistiem, ja tie ir kvalificēti un 
akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
pārbaudāmajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei.

Or. en

Grozījums Nr. 886
Daniel Caspary

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

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, 
uzskata par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

3. Objektīvi veiktus auditus, kuri izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzrauga
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, var 
iekļaut dalībvalsts veicināšanas shēmā.

Or. de

Grozījums Nr. 887
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā
noteiktajām prasībām.

3. Objektīvi veiktus auditus, kuri izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzrauga
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām. Nevienu tirgus 
dalībnieku nedrīkst izslēgt no 
energopakalpojumu piedāvāšanas.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „objektīvi” ir viennozīmīgs, bet jēdzienu „neatkarīgi” dažādās dalībvalstīs varētu 
interpretēt atšķirīgi. Energopakalpojumu tirgum vajadzētu būt pieejamam visiem tirgus 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kuri izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzrauga
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām. Tādēļ energoauditi 
atbilst visjaunākajiem atzītajiem 
starptautiskajiem standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 889
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

3. Neatkarīgi un atbilstoši īpašiem 
kopīgiem un saskaņotiem Eiropas 
standartiem veiktus auditus, kuri izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzrauga
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 890
Lena Kolarska-Bobińska

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

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

3. Neatkarīgi un atbilstoši saskaņotiem 
Eiropas standartiem veiktus auditus, kuri
izriet no energovadības sistēmām vai kurus 
īsteno, pamatojoties uz brīvprātīgu 
vienošanos starp ieinteresēto personu 
organizācijām un izraudzītu iestādi, un 
kurus uzrauga attiecīgās dalībvalstis vai 
Komisija, uzskata par tādiem, kas atbilst 
2. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 891
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

3. Atbilstoši saskaņotiem Eiropas 
standartiem un neatkarīgi veiktus auditus, 
kuri izriet no energovadības sistēmām vai 
kurus īsteno, pamatojoties uz brīvprātīgu 
vienošanos starp ieinteresēto personu 
organizācijām un izraudzītu iestādi, un 
kurus uzrauga attiecīgās dalībvalstis vai 
Komisija, uzskata par tādiem, kas atbilst 
2. punktā noteiktajām prasībām.

Or. ro

Grozījums Nr. 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

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

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kuri izriet no 
energovadības sistēmām, piemēram, 
saskaņā ar EN ISO 50001 standartu, vai 
kurus īsteno, pamatojoties uz brīvprātīgu 
vienošanos starp ieinteresēto personu 
organizācijām un izraudzītu iestādi, un 
kurus uzrauga attiecīgās dalībvalstis vai 
Komisija, uzskata par tādiem, kas atbilst 
2. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 893
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kuri izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 
pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzrauga
attiecīgās dalībvalstis, uzskata par tādiem, 
kas atbilst 2. punktā noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 894
Hannes Swoboda

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neatkarīgi veiktus auditus, kas izriet no 
energovadības sistēmām vai kurus īsteno, 

3. Profesionāli veiktus auditus, kuri izriet 
no energovadības sistēmām vai kurus 
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pamatojoties uz brīvprātīgu vienošanos 
starp ieinteresēto personu organizācijām un 
izraudzītu iestādi, un kurus uzraudzījušas 
attiecīgās dalībvalstis vai Komisija, uzskata 
par tādiem, kas atbilst 2. punktā 
noteiktajām prasībām.

īsteno, pamatojoties uz brīvprātīgu 
vienošanos starp ieinteresēto personu 
organizācijām un izraudzītu iestādi, un 
kurus uzraudzījušas attiecīgās dalībvalstis 
vai Komisija, uzskata par tādiem, kas 
atbilst 2. punktā noteiktajām prasībām.

Or. de

Grozījums Nr. 895
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saistībā ar iekšējo speciālistu veiktiem 
energoauditiem kompetentās iestādes vai 
struktūras, kurām kompetentās iestādes ir 
deleģējušas atbildību par neatkarīgās 
kontroles sistēmas īstenošanu, pēc 
nejaušas izvēles principa katru gadu 
atlasa vismaz statistiski nozīmīgu 
procentuālo daļu no visiem 2. punktā 
minētajiem energoauditiem un veic to 
verifikāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 896
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
7. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Energoauditi var būt atsevišķi vai 
plašāka vides audita daļa.

4. Energoauditus var veikt iekšējie 
speciālisti, ja tie ir kvalificēti vai 
akreditēti. Dalībvalstis rada piemērotus 
pamatapstākļus, lai tirgū būtu pietiekams 
skaits akreditētu un kvalificētu ekspertu.
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Energoauditi var būt atsevišķi vai plašāka 
vides audita daļa.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 20. apsvērumā minētā iespēja auditu veikšanai izmantot iekšējos speciālistus ir 
daļa no 7. panta 2. punktā minēto neatkarīgo auditu definīcijas un tādēļ būtu jāiekļauj 
7. pantā. Nav iemesla uzskatīt, ka iekšēja speciālista iesaistīšana pārbaudāmajā darbībā 
noteikti rada interešu konfliktu. Pašu uzņēmumu interesēs ir iegūt uzticamu informāciju par 
savu enerģijas patēriņa profilu. Izšķiroša nozīme ir tam, lai speciālisti būtu pietiekami 
kvalificēti energoauditu veikšanai.

Grozījums Nr. 897
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Energoauditi var būt atsevišķi vai 
plašāka vides audita daļa.

4. Energoauditi var būt atsevišķi vai 
plašāka vides audita daļa. Viena no 
obligātajām prasībām paredz šādos 
auditos iekļaut ietekmes uz veselību 
novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 898
Fiona Hall

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis izmanto ieguldījumu 
novērtējuma auditus, lai novērtētu un 
nodrošinātu ēku energoefektivitātes 
sertifikātu kvalitāti, kā noteikts 
Direktīvā 2010/31/EK. Komisija sniedz 
dalībvalstīm pamatnostādnes, lai 
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nodrošinātu to energoefektivitātes 
sertifikātu kvalitāti, kā arī tā 
energoefektivitātes palielinājuma 
kvalitāti, ko rada pamatojoties uz šajos 
sertifikātos iekļautajiem ieteikumiem 
veiktie pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Tādējādi tiks nodrošināts, ka energoefektivitātes sertifikāti ēkām papildina uzņēmumu 
energoauditus un ir atpazīstams un augstas kvalitātes instruments, lai veicinātu ēku 
energoefektivitātes palielinājumu atpazīstamību. Dokumenti apliecina, ka daudzās 
dalībvalstīs energoefektivitātes sertifikāti neatbilst kvalitātes prasībām. Tas ir viens no 
lielākajiem trūkumiem Direktīvā 2010/31/EK par ēku energoefektivitāti, kuru šis grozījums 
varētu palīdzēt novērst.

Grozījums Nr. 899
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis izmanto ieguldījumu 
novērtējuma auditus, lai novērtētu un 
nodrošinātu ēku energoefektivitātes 
sertifikātu kvalitāti, kā noteikts 
Direktīvā 2010/31/EK. Komisija sniedz 
dalībvalstīm pamatnostādnes, lai 
nodrošinātu to energoefektivitātes 
sertifikātu kvalitāti, kā arī tā 
energoefektivitātes palielinājuma 
kvalitāti, ko rada pamatojoties uz šajos 
sertifikātos iekļautajiem ieteikumiem 
veiktie pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 900
Eija-Riitta Korhola
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Energoauditi un energovadības 
sistēmas, ko īsteno atbilstīgi šā panta 
prasībām, neliedz izmantot tos pašus vai 
līdzīgus pasākumus, lai pamatotu jau 
esošus vai turpmākus stimulus un 
atbalstītu tādas shēmas kā nodokļu 
atvieglojumi. Vajadzības gadījumā ir 
attiecīgi jāpielāgo Eiropas 
pamatnostādnes par valsts atbalstu šajā 
jomā un ES Direktīva par nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis no energoefektivitātei 
paredzētajiem valsts līdzekļiem stimulē 
ražotājus, it īpaši MVU, izmantot 
energopakalpojumus, lai optimizētu 
ražošanas procesus un komerciekārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 902
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis nodrošina to, ka 
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patērētājiem ir pieejamas neatkarīgas 
konsultācijas saistībā ar viņu 
energoauditu, lai novērstu lieku darbu vai 
līdzekļu veltīgu izlietojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 903
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Energoauditu rezultātus publisko 
pārredzami un tā, lai tos būtu viegli 
izmantot.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka uzņēmums neņem vērā energoauditu rezultātus, šo rezultātu 
publiskošana spiedīs uzņēmumus rīkoties, ievērojot audita ieteikumus. Turklāt tādējādi citi 
uzņēmumi iegūs informāciju par energoauditu potenciālajām priekšrocībām.

Grozījums Nr. 904
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Lai veicinātu energovadības sistēmu 
izmantošanu, uzņēmumiem, uz kuriem 
neattiecas 1. punkta otrā daļa, nepiemēro 
prasību obligāti veikt energoauditus, ja tie 
ir apliecinājuši savu atbilstību atzītiem 
energovadības sistēmu standartiem, 
piemēram, EN 16001 / ISO 50001 
standartam.
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Or. en

Pamatojums

Svarīgākais ir nevis tikai veikt energoauditu, bet tas, par ko liecina veicamie pasākumi.
Citiem vārdiem, galvenais ir auditā konstatēto nepieciešamo pasākumu veikšana. Lai 
veicinātu elastību un energovadības sistēmu ieviešanu, lieliem uzņēmumiem nevajadzētu 
uzlikt par pienākumu veikt energoauditus, ja tie izvēlas ieviest enerģijas pārvaldības 
standartu, piemēram, EN 16001 / ISO 50001, kas ir labi pazīstams un atzīts. Ir pierādījies, ka 
tā tiek panākti ievērojami uzlabojumi.

Grozījums Nr. 905
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ja ir veikts akreditēts audits, 
patērētājiem jābūt iespējai šī audita 
rezultātus un ieteikumus nodot jebkuram 
akreditētam pakalpojumu sniedzējam, lai 
tirgū radītu konkurenci.

Or. en

Grozījums Nr. 906
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Dalībvalstis cita starpā līdzsvaram 
izmanto 2.a pantā minētās finansējuma 
plūsmas, lai stimulētu energoauditos 
konstatētu rentablu pasākumu veikšanu. 
Komisija atbilstīgi ES valsts atbalsta 
noteikumiem izstrādā pamatnostādnes 
attiecībā uz to, kā noteikt, kuri no 
dalībvalstu pieņemtajiem finanšu 
stimuliem attiecīgo uzņēmumu atbalstam 
būs atbilstīgi iekšējā tirgus un valsts 
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atbalsta noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka jādara pieejams finansējums, lai īstenotu energoauditos konstatētos rentablos 
pasākumus.

Grozījums Nr. 907
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaite un informatīvu rēķinu 
sagatavošana

Uzskaite un rēķinos iekļaujamā 
informācija

Or. de

Grozījums Nr. 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A.
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskaite un informatīvu rēķinu 
sagatavošana

Uzskaite un rēķinos iekļaujamā 
informācija

Or. en

Grozījums Nr. 909
Paul Rübig

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

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

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus,
pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu 
pozitīvu novērtējumu, kā tas paredzēts 
Direktīvās 2009/72/EK un 2009/73/EK 
par elektroenerģijas un gāzes tirgu, tās 
nodrošina, lai, nosakot minimālās 
skaitītāju funkcijas un tirgus dalībnieku 
pienākumus, pilnībā tiktu ņemti vērā 
energoefektivitātes mērķi un tiešo 
patērētāju ieguvumi, kā arī privātuma un 
datu drošības jautājumi. Dalībvalstis var 
nodrošināt, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem tiktu nodrošināti 
individuāli skaitītāji, kas precīzi mēra un 
ļauj nolasīt faktisko enerģijas patēriņu un 
kas sniedz informāciju par faktisko 
enerģijas patēriņu, saskaņā ar VI 
pielikumu.

Or. en

Pamatojums

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive. To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer. Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Grozījums Nr. 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

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

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

Dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem tiktu nodrošināta 
pareiza un detalizēta informācija par viņu
faktisko enerģijas patēriņu. Ja šo
informāciju sniedz viedie skaitītāji, to 
uzstādīšanu pamato visu izmaksu un 
ieguvumu pozitīvs novērtējums, ar kā 
palīdzību var garantēt, ka ieguvumi ir 
nepārprotami, nav neto izmaksu 
patērētājam un tiek aizsargāti patērētāji 
ar zemu ienākumu līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 911
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem tiktu nodrošināti 
individuāli skaitītāji, kas precīzi mēra un 
ļauj nolasīt faktisko enerģijas patēriņu un 
kas sniedz informāciju par faktisko 
izmantošanas laiku, saskaņā ar VI 
pielikumu, ciktāl tas ir tehniski un 
ekonomiski pamatoti, t. i., atbilstoši 
pozitīvam izmaksu un ieguvumu 
novērtējumam un proporcionalitātes 
principam. Priekšnoteikums ir arī tas, ka 
dalībvalstis garantē datu visaptverošu 
aizsardzību.

Or. de
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Pamatojums

Iekšēji pētījumi par izmaksu un ieguvumu attiecību liecina, ka t. s. viedos skaitītājus ir 
lietderīgi uzstādīt tikai aptuveni 40 % mājsaimniecību. Tādēļ obligāta prasība tos uzstādīt 
visās mājsaimniecībās nebūtu samērīga. Nedrīkst aizmirst arī tos jautājumus, kas saistīti ar 
datu aizsardzības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 912
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis — gadījumos, kad tas ir 
tehniski un ekonomiski iespējams, —
nodrošina, lai tiem elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem, kas to vēlas, tiktu 
nodrošināti individuāli skaitītāji, kas 
precīzi mēra un ļauj nolasīt faktisko 
enerģijas patēriņu un kas sniedz 
informāciju par faktisko izmantošanas 
laiku, turklāt bez papildu izmaksām un 
tādā formātā, kas ļauj patērētājam labāk 
saprast savu enerģijas patēriņu, saskaņā 
ar VI pielikumu.

Or. fr

Pamatojums

Ir pierādījies, ka reālajā laikā sniegt patērētājiem informāciju par viņu enerģijas patēriņu ir 
ļoti efektīvi, lai ilgtermiņā veicinātu enerģijas ietaupījumu. No otras puses, nav šaubu, ka 
turpmāka plašas informācijas sniegšana visiem patērētājiem radīs ievērojamas izmaksas šiem 
patērētājiem. Reālā laika informācijas pakalpojumam par samērīgu samaksu tomēr vajadzētu 
būt pieejamam jebkuram patērētājam, kurš to pieprasa.

Grozījums Nr. 913
Ioannis A. Tsoukalas



AM\883622LV.doc 87/100 PE475.954v01-00

LV

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem tiktu nodrošināti 
individuāli viedie skaitītāji, kas precīzi 
mēra un ļauj viņiem nolasīt faktisko 
enerģijas patēriņu vai nu no viedā 
skaitītāja displeja, vai internetā, un kas 
sniedz informāciju par faktisko 
izmantošanas laiku patērētājiem viegli 
uztveramā veidā, tādējādi vairāk iesaistot 
viņus enerģijas taupīšanas centienos, 
saskaņā ar VI pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 914
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem tiktu nodrošināti 
individuāli skaitītāji, kas precīzi mēra un 
ļauj nolasīt faktisko enerģijas patēriņu un 
kas sniedz informāciju par faktisko 
izmantošanas laiku, saskaņā ar VI 
pielikumu, vienlaikus neapgrūtinot šos 
patērētājus, un jo īpaši vismazāk 
aizsargātos, ar papildu izmaksām un 
pienācīgi ievērojot Eiropas tiesību aktus 
attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Or. fr
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Grozījums Nr. 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis — gadījumos, kad tas ir 
tehniski iespējami un ieguldītājam 
rentabli, ņemot vērā arī uzturēšanas, 
pārvaldības un nomaiņas izmaksas, —
nodrošina, lai elektroenerģijas, dabasgāzes, 
centralizētās siltumapgādes vai dzesēšanas 
sistēmas vai cita veida centrālapkures vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti vai 
citādi centrāli piegādātā mājsaimniecības 
karstā ūdens tiešajiem patērētājiem tiktu 
nodrošināti individuāli skaitītāji, kas 
precīzi mēra un ļauj nolasīt faktisko 
enerģijas patēriņu un kas sniedz 
informāciju par faktisko izmantošanas 
laiku, saskaņā ar VI pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 916
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis — gadījumos, kad tas ir 
tehniski iespējami un ieguldītājam 
rentabli, ņemot vērā arī uzturēšanas, 
pārvaldības un nomaiņas izmaksas, —
nodrošina, lai elektroenerģijas, dabasgāzes, 
centralizētās siltumapgādes vai dzesēšanas 
sistēmas un centralizēti piegādātā 
mājsaimniecības karstā ūdens tiešajiem 
patērētājiem tiktu nodrošināti individuāli 
skaitītāji, kas precīzi mēra un ļauj nolasīt
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faktisko enerģijas patēriņu un kas sniedz 
informāciju par faktisko izmantošanas 
laiku, saskaņā ar VI pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 917
Eija-Riitta Korhola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis — gadījumos, kad tas ir 
tehniski iespējami un ieguldītājam 
rentabli, ņemot vērā arī uzturēšanas, 
pārvaldības un nomaiņas izmaksas, —
nodrošina, lai elektroenerģijas, dabasgāzes, 
centralizētās siltumapgādes vai dzesēšanas 
sistēmas un centralizēti piegādātā 
mājsaimniecības karstā ūdens tiešajiem 
patērētājiem tiktu nodrošināti individuāli 
skaitītāji, kas precīzi mēra un ļauj nolasīt
faktisko enerģijas patēriņu un kas sniedz 
informāciju par faktisko izmantošanas 
laiku, saskaņā ar VI pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 918
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem tiktu nodrošināti 
individuāli skaitītāji, kas precīzi mēra un 

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

ļauj nolasīt faktisko enerģijas patēriņu un 
kas sniedz informāciju par faktisko 
izmantošanas laiku, saskaņā ar 
VI pielikumu un attiecīgajiem Direktīvas 
2009/72/EK noteikumiem par 
elektroenerģiju un Direktīvas 2009/73/EK 
noteikumiem par gāzi.

Or. en

Grozījums Nr. 919
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kad viedie skaitītāji ir uzstādīti,
dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem rentablā veidā tiktu 
nodrošināti individuāli skaitītāji, kas 
precīzi mēra un ļauj nolasīt faktisko 
enerģijas patēriņu un kas sniedz 
informāciju par faktisko izmantošanas 
laiku, saskaņā ar VI pielikumu.
Informācija tiek sniegta formātā, kas 
vislabāk ļauj patērētājiem saprast, kā viņi 
izmanto enerģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 920
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas un centralizēti 
piegādātā mājsaimniecības karstā ūdens 
tiešajiem patērētājiem tiktu nodrošināti 
individuāli skaitītāji, kas precīzi mēra un 
ļauj nolasīt faktisko enerģijas patēriņu un 
kas bez maksas sniedz reālā laika
informāciju formātā, kurš ļauj 
patērētājiem labāk saprast, kā viņi 
izmanto enerģiju, saskaņā ar VI pielikumu.

Or. en

Pamatojums

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment.
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

Grozījums Nr. 921
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Kad viedie skaitītāji ir uzstādīti,
dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, centralizētās siltumapgādes vai 
dzesēšanas sistēmas vai cita veida 
centrālapkures vai dzesēšanas sistēmas un 
centralizēti vai citādi centrāli piegādātā 
mājsaimniecības karstā ūdens tiešajiem 
patērētājiem tiktu nodrošināti individuāli 
skaitītāji, kas precīzi mēra un ļauj nolasīt
faktisko enerģijas patēriņu un kas bez 
papildu maksas sniedz reālā laika
informāciju par faktisko izmantošanas 
laiku formātā, kurš ļauj lietotājiem labāk 
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saprast, kā viņi izmanto enerģiju, saskaņā 
ar VI pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 922
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas, 
dabasgāzes, izņemot to, kas paredzēta tikai 
ēdiena gatavošanai, centralizētās 
siltumapgādes vai dzesēšanas sistēmas un 
centralizēti piegādātā mājsaimniecības 
karstā ūdens tiešajiem patērētājiem, kā arī
jaunuzceltām ēkām un ēkām, kas tiek 
ievērojami atjaunotas, tiktu nodrošināti 
individuāli skaitītāji, kas precīzi mēra un 
ļauj nolasīt faktisko enerģijas patēriņu un 
kas sniedz informāciju par faktisko 
izmantošanas laiku, saskaņā ar VI 
pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 923
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai 
elektroenerģijas, dabasgāzes, centralizētās 
siltumapgādes vai dzesēšanas sistēmas un 
centralizēti piegādātā mājsaimniecības 
karstā ūdens tiešajiem patērētājiem tiktu 
nodrošināti individuāli skaitītāji, kas 
precīzi mēra un ļauj uzzināt faktisko 

Dalībvalstis saskaņā ar trešo tiesību aktu 
kopumu par iekšējo gāzes un 
elektroenerģijas tirgu iekļauj noteikumu, 
lai elektroenerģijas, dabasgāzes, 
centralizētās siltumapgādes vai dzesēšanas 
sistēmas un centralizēti piegādātā 
mājsaimniecības karstā ūdens tiešajiem 
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enerģijas patēriņu un kas sniedz 
informāciju par faktisko izmantošanas 
laiku, saskaņā ar VI pielikumu.

patērētājiem tiktu nodrošināti individuāli 
skaitītāji, kas precīzi mēra un ļauj nolasīt
faktisko enerģijas patēriņu un kas sniedz 
informāciju par faktisko izmantošanas 
laiku.

Or. de

Pamatojums

Ar viedajiem skaitītājiem saistītie noteikumi jāturpina pamatot ar direktīvām, kuras iekļautas 
trešajā tiesību aktu kopumā par iekšējo gāzes un elektroenerģijas tirgu.

Grozījums Nr. 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fi

Grozījums Nr. 925
Bendt Bendtsen

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 926
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 927
Ioan Enciu

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

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

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

Or. ro

Grozījums Nr. 928
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 929
Judith A. Merkies
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 930
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nodrošina, lai gadījumos, kad 
tas ir tehniski iespējami un rentabli,
elektroenerģijas, dabasgāzes, centralizētās 
siltumapgādes vai dzesēšanas sistēmas un 
centralizēti piegādātā mājsaimniecības 
karstā ūdens tiešajiem patērētājiem 
nodrošinātie individuālie skaitītāji precīzi 
mēra un ļauj nolasīt faktisko enerģijas 
patēriņu un kas sniedz informāciju par 
faktisko izmantošanas laiku, saskaņā ar 
VI pielikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 931
Françoise Grossetête
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 932
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 934
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. janvārim
nodrošina, lai elektroenerģijas, dabasgāzes, 
centralizētās siltumapgādes vai dzesēšanas 
sistēmas un centralizēti piegādātā 
mājsaimniecības karstā ūdens tiešajiem 
patērētājiem tiktu nodrošināti individuāli 
skaitītāji, kas precīzi mēra un ļauj saņemt 
informāciju par faktisko enerģijas patēriņu 
un kas sniedz informāciju par faktisko 
izmantošanas laiku, saskaņā ar VI 
pielikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 935
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Grozījums Nr. 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis prasa, lai uzstādīšanas laikā 
patērētājiem tiktu nodrošinātas atbilstošas 
konsultācijas un informācija, jo īpaši par 
viedo skaitītāju sniegtajām iespējām 
saistībā ar tarifu plāniem, skaitītāju 
nolasīšanu un enerģijas patēriņa 
uzraudzību.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstis informē un izglīto visus lietotājus attiecībā uz jaunu tarifu plānu noteikšanas un 
skaitītāju nolasīšanas iespējām, lai nodrošinātu, ka šo jauno pakalpojumu ieviešanas 
izmaksas un sniegtās iespējas vienmēr veicina energoefektivitāti un ietaupījumus.
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Grozījums Nr. 937
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek uzskatīts, ka tiešie patērētāji, kas līdz 
.. (šīs direktīvas spēkā stāšanās datums) 
jau ir uzstādījuši elektroenerģijas, 
dabasgāzes, mājsaimniecības karstā 
ūdens un individuāli patērētās apkures vai 
dzesēšanas viedos skaitītājus, ir izpildījuši 
pirmajā daļā noteiktās prasības.

Or. ro


