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Grozījums Nr. 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 
pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
mērķi un tiešā patērētāja ieguvumi.

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai uzstādītie 
viedie skaitītāji veicinātu enerģijas 
ietaupījumu mājās un lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 
pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
vispārējie mērķi un tiešā patērētāja 
ieguvumi. Minimālajām funkcijām ir 
jānodrošina viedo uzskaites sistēmu 
sastāvdaļu spēja sazināties ar mājokļa vai 
ēkas ierīcēm vai ceļiem, ko izmanto 
enerģijas ietaupījuma nodrošināšanai un 
pieprasījuma pārvaldības pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ar Direktīvu 2009/72/EK un Direktīvu 2009/73/EK paredzētā viedo skaitītāju ieviešana ir ļoti 
svarīga, lai panāktu energoefektivitāti mājokļos. CEN/CENELEC ziņojumā par 
standartizācijas mandātu M/441 ir noteiktas viedās uzskaites sistēmu vairākas papildu 
funkcijas salīdzinājumā ar tradicionālajām uzskaites sistēmām, kas pārsniedz minimālo 
funkciju apjomu. Starp tām ir energoefektivitātes un pieprasījuma pārvaldības pakalpojumi 
mājoklī vai ēkā.

Grozījums Nr. 939
Britta Thomsen

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

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 
pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
mērķi un tiešā patērētāja ieguvumi.

Kad un ja dalībvalstis ievieš viedos 
skaitītājus, kā tas paredzēts Direktīvās 
2009/72/EK un 2009/73/EK par 
elektroenerģijas un gāzes tirgu, turklāt ja 
pozitīvs ir ekonomiskais novērtējums par 
visām ilgtermiņa izmaksām, ieguvumiem 
un enerģijas ietaupījumu rezultātiem, tām 
ir jānodrošina, lai, nosakot minimālās 
skaitītāju funkcijas un tirgus dalībniekiem 
noteiktos pienākumus, pilnībā tiktu ņemti 
vērā energoefektivitātes mērķi un tiešā 
patērētāja ieguvumi. Pēc viedo skaitītāju 
uzstādīšanas klientiem sniedz pienācīgu 
informāciju un ieteikumus, lai palielinātu 
potenciālos ieguvumus no viedajiem 
skaitītājiem.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varētu pārvaldīt izdevumus, ir saprātīgi ieguldījumus izmantot viedo skaitītāju 
pareizai izmantošanai. Tomēr viena no viedo skaitītāju galvenajām priekšrocībām ir precīzs 
rēķins. Tādēļ ir nepieņemami, ka visi patērētāji to nesaņems tūlīt pēc šīs tehnoloģijas 
ieviešanas. Turklāt precīzs rēķins ir arī viena no galvenajām priekšrocībām, ko patērētāji 
gūst no viedo skaitītāju izmantošanas. Negaidīti lieli, ar atpakaļejošu datumu piesūtīti rēķini 
(sakarā ar neprecizitātēm piegādātāju uzskaites sistēmās) var sekmēt patērētāju nonākšanu 
parādos un var izraisīt nevajadzīgas problēmas un grūtības.

Grozījums Nr. 940
Vladimir Urutchev

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
ņemot vērā dalībvalstu politikas virzienus 
viedās uzskaites sistēmu jomā, kuri 
pamatojas uz izmaksu un ieguvumu 
novērtējumu, kā tas paredzēts I pielikuma 
2. punktā Direktīvās 2009/72/EK un
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pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
mērķi un tiešā patērētāja ieguvumi.

2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 
pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
mērķi un tiešā patērētāja ieguvumi, kā arī 
privātuma un datu aizsardzības jautājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 941
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 
pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
mērķi un tiešā patērētāja ieguvumi.

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, tām ir 
jānodrošina, lai, nosakot minimālās 
skaitītāju funkcijas un tirgus dalībniekiem 
noteiktos pienākumus, pilnībā tiktu ņemti 
vērā energoefektivitātes mērķi un tiešo 
patērētāju ieguvumi, kā arī datu drošības, 
datu aizsardzības un privātuma jautājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 942
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 
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minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 
pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
mērķi un tiešā patērētāja ieguvumi.

minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 
pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
mērķi, personas datu aizsardzība un tiešā 
patērētāja ieguvumi.

Or. ro

Grozījums Nr. 943
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tām ir jānodrošina, lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 
pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
mērķi un tiešā patērētāja ieguvumi.

Kad dalībvalstis ievieš viedos skaitītājus, 
kā tas paredzēts Direktīvās 2009/72/EK un 
2009/73/EK par elektroenerģijas un gāzes 
tirgu, tās cenšas nodrošināt, lai, nosakot 
minimālās skaitītāju funkcijas un tirgus 
dalībniekiem noteiktos pienākumus, 
pilnībā tiktu ņemti vērā energoefektivitātes 
mērķi un tiešā patērētāja ieguvumi.

Or. de

Grozījums Nr. 944
Ivo Belet

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 
lietotājiem, kuru elektroenerģijas gala 
patēriņš gadā pārsniedz 6000 kWh, 
vēlākais līdz 2015. gada 1. janvārim ir 
uzstādīti viedie skaitītāji.

Or. en
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Grozījums Nr. 945
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzsvars būtu jāliek arī uz kopēju Eiropas 
mēroga standartu izstrādi attiecībā uz 
viedajiem skaitītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 946
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis var 
nodrošināt, lai gadījumā, ja tiešie patērētāji 
to pieprasa, uzskaites dati par viņu 
ražošanu vai patēriņu atbilstoši nolasīšanai 
periodam, pamatojoties uz skaidriem datu 
aizsardzības tiesību aktiem, vispārējiem 
tirgus noteikumiem, tiesisko regulējumu 
un dalībvalsts tiesību aktiem par 
kalibrēšanu būtu pieejami trešai personai, 
kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Or. en

Pamatojums

Viedo skaitītāju ieviešanai būtu jābalstās uz noteikumiem un priekšnosacījumiem, kas noteikti 
trešajā enerģētikas jomas tiesību aktu kopumā (2009/72 un 2009/73 EK). Ārkārtīgi svarīgas 
ir minimālās tehniskās prasības, datu aizsardzības jautājumi, izmaksu un ieguvumu analīze 
u. c. jautājumi. Tikai tad, ja ir noskaidroti juridiskie un tehniskie jautājumi (skatīt Eiropas 
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standartizācijas mandātu M/441) un izmaksu un ieguvumu analīze nepārprotami ir pozitīva, 
var uzsākt viedo skaitītāju ieviešanu.

Grozījums Nr. 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs vai 
skaitītāji varētu uzskaitīt elektroenerģiju, 
kas saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu ātri pieejami 
viņiem vai trešai personai, kas rīkojas tiešā 
patērētāja vārdā, turklāt bez papildu 
izmaksām un viegli saprotamā formātā.
Datus apstrādā drošā veidā un patērētāju 
privātumu aizsargā saskaņā ar 
attiecīgajiem ES datu aizsardzības un 
privātuma tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 948
Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
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lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to 
pieprasa, uzskaites dati par viņu ražošanu 
vai patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

ka uzskaites dati par tiešo patērētāju 
ražošanu vai patēriņu reālā laikā būtu 
viņiem pieejami. Ja patērētāji lūdz sniegt 
datus viņiem vai trešai personai, kas 
rīkojas tiešā patērētāja vārdā, tie jāsniedz 
bez papildu maksas un formātā, ko var 
izmantot, lai salīdzinātu piedāvājumus pēc 
līdzvērtīgām pazīmēm.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varētu pārvaldīt izdevumus, ir saprātīgi ieguldījumus vērst uz to, lai viedie 
skaitītāji tiktu izmantoti pareizi. Tomēr viena no viedo skaitītāju galvenajām priekšrocībām ir 
precīzs rēķins. Tādēļ ir nepieņemami, ka visi patērētāji to nesaņems tūlīt pēc šīs tehnoloģijas 
ieviešanas. Turklāt precīzs rēķins ir arī viena no galvenajām priekšrocībām, ko patērētāji 
gūst no viedo skaitītāju izmantošanas. Negaidīti lieli, ar atpakaļejošu datumu piesūtīti rēķini 
(sakarā ar neprecizitātēm piegādātāju uzskaites sistēmās) var sekmēt patērētāju nonākšanu 
parādos un var izraisīt nevajadzīgas problēmas un grūtības.

Grozījums Nr. 949
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.
Skaitītāju operatori nodrošina, ka 
patērētāju datus izmanto drošā veidā un 
netiek pārkāpti datu aizsardzības 
noteikumi.

Or. de
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Pamatojums

Informācijai par patēriņu un izmaksām jābūt skaidrai un saprotamai un jāpalīdz veicināt 
energoefektivitāte mājsaimniecībās. Vienlaikus šo datu izmantošanā jānodrošina patērētāju 
privātuma aizsardzība.

Grozījums Nr. 950
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu faktisko ražošanu 
vai patēriņu būtu pieejami trešai personai, 
kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā, turklāt
bez papildu maksas un formātā, kas ļauj 
patērētājiem gūt skaidrāku priekšstatu par 
to, kā viņi izmanto enerģiju.

Or. fr

Pamatojums

Nav pierādījies, ka patērētājiem sniegtai reālā laika informācijai par viņu patēriņu būtu 
ievērojama ietekme uz energoefektivitātes pasākumu sekmēm ilgtermiņā. Tomēr ir skaidrs, ka 
pastāvīga informācijas sniegšana visiem patērētājiem ievērojami palielinās viņu izmaksas. 
Tomēr reālā laika informācijas pakalpojumam vajadzētu būt pieejamam patērētājiem, kuri to 
pieprasa, turklāt par saprātīgu cenu.

Grozījums Nr. 951
Ioan Enciu

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

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā, 
turklāt bez papildu maksas un formātā, 
kuru var izmantot, lai taisnīgi salīdzinātu 
piedāvājumus, kā arī tiktu ņemti vērā 
tiesību akti par personas datu aizsardzību.

Or. ro

Grozījums Nr. 952
Kathleen Van Brempt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to 
pieprasa, uzskaites dati par viņu ražošanu 
vai patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai uzskaites dati par tiešo patērētāju reālā 
laika ražošanu būtu viņiem pieejami. Ja 
tiešie patērētāji to pieprasa, uzskaites dati 
par viņu ražošanu un patēriņu reālā laikā ir
pieejami trešai personai, kas rīkojas viņu 
vārdā, turklāt bez papildu maksas. 

Or. en
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Grozījums Nr. 953
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
precīzi uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā, 
turklāt viegli saprotamā formātā, kuru 
viņi var izmantot, lai salīdzinātu 
piedāvājumus pēc līdzvērtīgām pazīmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 954
Vladimir Urutchev

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā būtu pieejami (ņemot 
vērā tiesību aktus par datu aizsardzību un 
tiesību aktus par kalibrēšanu) trešai 
personai, kas rīkojas tiešā patērētāja vārdā.

Or. en
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Grozījums Nr. 955
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to 
pieprasa, uzskaites dati par viņu ražošanu 
vai patēriņu reālā laikā būtu pieejami 
trešai personai, kas rīkojas tiešā 
patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu.

Or. en

Grozījums Nr. 956
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
lai gadījumā, ja tiešie patērētāji to 
pieprasa, uzskaites dati par viņu ražošanu 
vai patēriņu reālā laikā būtu pieejami 
trešai personai, kas rīkojas tiešā 
patērētāja vārdā.

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu.

Or. en
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Grozījums Nr. 957
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, 
ja ēka ir pieslēgta centralizētās 
siltumapgādes tīklam, siltuma skaitītājs ir 
jāuzstāda pie ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu 
ēkās ir jāuzstāda arī individuāli siltuma 
patēriņa skaitītāji, kas uzskaita 
siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas 
patēriņu katrā dzīvoklī. Ja individuālu 
siltuma patēriņa skaitītāju izmantošana 
tehniski nav iespējama, saskaņā ar 
VI pielikuma 1.2. punktā norādītajām 
specifikācijām ir jāizmanto individuāli 
siltummaksas sadalītāji, lai uzskaitītu 
siltuma patēriņu katrā radiatorā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 958
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam vai citam centralizētas apkures 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Ēkās ar vairākiem dzīvokļiem 
un ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas 
telpu vienībām ir jāuzstāda arī individuāli 
siltuma skaitītāji, kas uzskaita 
siltumenerģijas, dzesēšanas enerģijas vai 
karstā ūdens patēriņu katrā dzīvoklī vai 
vienībā. Ja individuālu siltuma patēriņa 
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jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama vai nav ekonomiski pamatota, 
saskaņā ar VI pielikuma 1.2. punktā 
norādītajām specifikācijām ir jāizmanto 
individuāli siltummaksas sadalītāji, lai 
uzskaitītu siltuma patēriņu katrā radiatorā 
vai atsevišķās telpās.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu paredzēts novērst pārpratumus un radīt vienlīdzību starp visām esošajām 
apkures tehnoloģijām. Visai apkures un dzesēšanas nozarei jāpiemēro vienādi noteikumi. 
Noteikumiem būtu jāattiecas ne tikai uz dzīvokļiem, bet arī uz pakalpojumu nozari. Būtu 
jāļauj izmantot dažādi siltummaksas sadalītāju veidi.

Grozījums Nr. 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam vai centrālapkurei vai 
individuālam siltuma avotam, siltuma 
skaitītājs ir jāuzstāda pie ēkas ieejas vai 
attiecīgi pie apkures katla izejas. Ēkās ar 
vairākām telpu vienībām ir jāuzstāda arī 
individuālas siltuma mērierīces, kas 
uzskaita siltumenerģijas vai dzesēšanas 
enerģijas patēriņu katrā vienībā. Ja 
individuālu siltuma patēriņa skaitītāju 
izmantošana tehniski nav iespējama, 
saskaņā ar VI pielikuma 1.2. punktā 
norādītajām specifikācijām ir jāizmanto 
individuāli siltummaksas sadalītāji, lai 
uzskaitītu siltuma patēriņu.

Or. en
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Grozījums Nr. 960
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam vai centrālapkurei, siltuma 
skaitītājs ir jāuzstāda pie ēkas ieejas vai 
attiecīgi pie apkures katla izejas. Ēkās ar 
vairākām telpu vienībām ir jāuzstāda arī 
individuālas siltuma mērierīces, kas 
uzskaita siltumenerģijas vai dzesēšanas 
enerģijas patēriņu katrā vienībā. Ja 
individuālu siltuma patēriņa skaitītāju 
izmantošana tehniski nav iespējama vai 
nav ekonomiski pamatota, saskaņā ar 
VI pielikuma 1.2. punktā norādītajām 
specifikācijām ir jāizmanto individuāli 
siltummaksas sadalītāji, lai uzskaitītu 
siltuma patēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 961
Miloslav Ransdorf

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam vai centrālapkurei, siltuma 
skaitītājs ir jāuzstāda pie ēkas ieejas vai 
attiecīgi pie apkures katla izejas. Ēkās ar 
vairākām telpu vienībām ir jāuzstāda arī 
individuālas siltuma mērierīces, kas 
uzskaita siltumenerģijas vai dzesēšanas 
enerģijas patēriņu katrā vienībā. Ja 
individuālu siltuma patēriņa skaitītāju 
izmantošana tehniski nav iespējama vai 
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jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

nav ekonomiski pamatota, saskaņā ar 
VI pielikuma 1.2. punktā norādītajām 
specifikācijām ir jāizmanto individuāli 
siltummaksas sadalītāji, lai uzskaitītu 
siltuma patēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 962
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītāju var uzstādīt pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās var 
uzstādīt arī individuālus siltuma patēriņa 
skaitītājus, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā
dzīvoklī, ja tas ir pamatots ar izmaksu un 
ieguvumu pozitīvu novērtējumu. Ja 
individuālu siltuma patēriņa skaitītāju 
izmantošana tehniski nav iespējama un nav 
ekonomiski pamatota, saskaņā ar 
VI pielikuma 1.2. punktā norādītajām 
specifikācijām var izmantot individuālus
siltummaksas sadalītājus, lai uzskaitītu 
siltuma patēriņu.

Or. en

Pamatojums

Centralizētu siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu efektivitāte ir jānosaka pēc primārās 
enerģijas ietaupījuma.

Grozījums Nr. 963
Vicky Ford
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ceturtā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītāju var uzstādīt pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās var 
uzstādīt arī individuālus siltuma patēriņa 
skaitītājus, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama vai ja izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā, kur tas tehniski iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 964
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās būtu 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī, taču tikai gadījumā, ja izmaksu 
un ieguvumu novērtējums ir pozitīvs. Ja 
individuālu siltuma patēriņa skaitītāju 
izmantošana tehniski nav iespējama vai 
ekonomiski nav pamatota, saskaņā ar 
VI pielikuma 1.2. punktā norādītajām 
specifikācijām būtu jāizmanto individuāli 
siltummaksas sadalītāji, lai uzskaitītu 
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siltuma patēriņu katrā radiatorā, ja tiešie 
patērētāji to pieprasa.

Or. en

Grozījums Nr. 965
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī, pirms tam veicot izmaksu un 
ieguvumu analīzi. Ja individuālu siltuma 
patēriņa skaitītāju izmantošana tehniski 
nav iespējama vai ekonomiski nav 
pamatota, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām var 
izmantot individuālus siltummaksas 
sadalītājus, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Or. ro

Grozījums Nr. 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
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jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī, ja tie uzlabo mājsaimniecību 
energoefektivitāti. Ja individuālu siltuma 
patēriņa skaitītāju izmantošana tehniski 
nav iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Or. fi

Grozījums Nr. 967
Daniel Caspary

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama vai ekonomiski nav pamatota, 
saskaņā ar VI pielikuma 1.2. punktā 
norādītajām specifikācijām var izmantot
individuālus siltummaksas sadalītājus, lai 
uzskaitītu siltuma patēriņu katrā radiatorā.

Or. de

Grozījums Nr. 968
Hermann Winkler

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

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītāju var uzstādīt pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās var 
uzstādīt arī individuālus siltuma patēriņa 
skaitītājus, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām var 
izmantot individuālus siltummaksas 
sadalītājus, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Or. de

Grozījums Nr. 969
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam vai centrālapkurei, siltuma 
skaitītājs ir jāuzstāda pie ēkas ieejas vai pie 
apkures katla izejas.

Or. de
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Pamatojums

Lai nodrošinātu subsidiaritāti, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai lemt par šiem jautājumiem. 
Piemēram, jaunajās dalībvalstīs daudzas augstceltnes vēl arvien ir aprīkotas ar apkures 
sistēmām, kurās ir tikai viena caurule. Visu apkures sistēmu rekonstrukcija tikai Lietuvā vien 
varētu izmaksāt EUR 1 miljardu, tāpēc arī turpmāk nepieciešama elastība.

Grozījums Nr. 970
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam vai aprīkota ar centrālapkuri, 
siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie ēkas 
ieejas.

Or. en

Grozījums Nr. 971
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
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jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

jāveicina arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama vai komerciāli nav pamatota, 
saskaņā ar VI pielikuma 1.2. punktā 
norādītajām specifikācijām ir jāizmanto 
individuāli siltummaksas sadalītāji, lai 
uzskaitītu siltuma patēriņu katrā radiatorā.

Or. en

Grozījums Nr. 972
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, ir jāuzstāda siltuma patēriņa 
skaitītājs, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu ēkā.

Or. fi

Pamatojums

Mērīt siltumenerģijas patēriņu katrā dzīvoklī nav pamatoti, ņemot vērā izmaksu un ieguvumu 
attiecību, un tas ir ļoti dārgs risinājums, piemēram, daudzdzīvokļu ēku grupās, kur ir 
uzstādītas kopīgas apkures sistēmas.
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Grozījums Nr. 973
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī, ja tas iespējams. Ja individuālu 
siltuma patēriņa skaitītāju izmantošana 
tehniski nav iespējama, saskaņā ar 
VI pielikuma 1.2. punktā norādītajām 
specifikācijām var izmantot individuālus
siltummaksas sadalītājus, lai uzskaitītu 
siltuma patēriņu katrā radiatorā.

Or. en

Grozījums Nr. 974
Edit Herczog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama vai ekonomiski nav pamatota, 
saskaņā ar VI pielikuma 1.2. punktā 
norādītajām specifikācijām ir jāizmanto 
individuāli siltummaksas sadalītāji, lai 
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katrā radiatorā. uzskaitītu siltuma patēriņu katrā radiatorā.

Or. en

Grozījums Nr. 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuāli siltuma patēriņa 
skaitītāji, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Siltumapgādes un dzesēšanas gadījumā, ja 
ēka ir pieslēgta centralizētās siltumapgādes 
tīklam, siltuma skaitītājs ir jāuzstāda pie 
ēkas ieejas. Daudzdzīvokļu ēkās ir 
jāuzstāda arī individuālas siltuma
mērierīces, kas uzskaita siltumenerģijas vai 
dzesēšanas enerģijas patēriņu katrā 
dzīvoklī. Ja individuālu siltuma patēriņa 
skaitītāju izmantošana tehniski nav 
iespējama, saskaņā ar VI pielikuma 
1.2. punktā norādītajām specifikācijām ir 
jāizmanto individuāli siltummaksas 
sadalītāji, lai uzskaitītu siltuma patēriņu 
katrā radiatorā.

Or. en

Grozījums Nr. 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz atsevišķu mājsaimniecību patēriņa 
skaitītāju ieviešanu var attiecināt plašāku 
ilgtermiņa izmaksu un ieguvumu analīzi, 
ņemot vērā izmaksas un ieguvumus gan 
tirgum, gan patērētājiem. Šajā 
novērtējumā būtu jānoskaidro, kurš ir 
izmaksu ziņā visefektīvākais mērīšanas 
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veids, ņemt vērā VI pielikuma 1.2. punktā 
norādītās specifikācijas un termiņus, kas 
ir piemēroti īstenošanai. Turklāt šis 
izmaksu un ieguvumu novērtējums jāveic 
ne vēlāk kā vienu gadu pēc termiņa, kas 
noteikts direktīvas transponēšanai valsts 
tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 977
Gunnar Hökmark

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 
pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 978
Marita Ulvskog

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 
pamatnostādnes par korekcijas 

svītrots
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koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 979
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 
pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

svītrots

Or. ro

Grozījums Nr. 980
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 
pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas un norēķinās par 
siltuma/dzesēšanas enerģijas patēriņu un 
karstā ūdens patēriņu daudzdzīvokļu ēkās, 
kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei 
vai dzesēšanai un/vai karstā ūdens 
apgādei. Šādos noteikumos var iekļaut
pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
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starp dzīvokļiem.

Or. de

Pamatojums

Ir nepieciešams lielāks elastīgums, jo starp dalībvalstīm ir lielas atšķirības.

Grozījums Nr. 981
Françoise Grossetête

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 
pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas un norēķinās par siltuma 
vai dzesēšanas enerģijas patēriņu un 
karstā ūdens patēriņu daudzdzīvokļu ēkās, 
kas pieslēgtas centralizētajai 
siltumapgādei, dzesēšanai vai karstā ūdens 
apgādei. Šādos noteikumos ir jāiekļauj
pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 982
Norbert Glante

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 
pamatnostādnes par korekcijas 

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu ēkās 
ar vairākiem dzīvokļiem un ražošanas vai 
pakalpojumu sniegšanas telpu vienībām, 
kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei 
vai dzesēšanai. Šādos noteikumos ir 
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koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

jāiekļauj pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

Or. de

Pamatojums

Noteikumiem būtu jāattiecas ne tikai uz dzīvokļiem, bet arī uz pakalpojumu nozari.

Grozījums Nr. 983
Hermann Winkler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 
pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

Dalībvalstis var ieviest atbilstošus
noteikumus par to, kā sadala izmaksas par 
siltuma patēriņu daudzdzīvokļu ēkās, kas 
pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj
pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

Or. de

Grozījums Nr. 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu ēkās 
ar vairākām telpu vienībām, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 
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pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp vienībām.

Or. en

Grozījums Nr. 985
Bendt Bendtsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai. Šādos noteikumos ir jāiekļauj 
pamatnostādnes par korekcijas 
koeficientiem, lai atspoguļotu ēkas 
rādītājus, piemēram, siltuma nodošanu 
starp dzīvokļiem.

Dalībvalstis ievieš noteikumus par to, kā 
sadala izmaksas par siltuma patēriņu 
daudzdzīvokļu ēkās, kas pieslēgtas 
centralizētajai siltumapgādei vai 
dzesēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 987
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Viedo skaitītāju ieviešanu var veikt, 
pamatojoties uz pozitīvu izmaksu un 
ieguvumu analīzi un precīziem datu 
aizsardzības tiesību aktiem un 
starptautiski noteiktiem standartiem.

Or. en

Pamatojums

ES un tās iestādes pašlaik strādā pie standartiem, lai novērstu iespēju izveidot „viedo 
skaitītāju monopolu”. Ieviešanu uzsākt nav jēgas, pirms skaidri un pārskatāmi nav noteikti šie 
standarti.

Grozījums Nr. 988
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK,
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 

Atbilstoši valstu plāniem par viedo 
skaitītāju ieviešanu saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK 
prasībām dalībvalstis nodrošina, ka 
informācija par faktisko patēriņu un 
izmaksām tiek sniegta regulāri visiem 
sektoriem, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
ieskaitot enerģijas sadales uzņēmumus, 
sadales sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus. Attiecīgu 
informāciju dara pieejamu, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu. Par 
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patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

informācijas sniegšanas biežumu un tās 
formu un saturu vienojas piegādātājs un 
patērētājs.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātajā 8. pantā un VI pielikumā noteiktās prasības atbilst viedo skaitītāju specifikācijām 
un tās ievieš saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK prasībām, kas 
nodrošina stabilu un reāli izpildāmu grafiku. Turklāt patērētāja informēšana par summu, kas 
jāmaksā par katru noteiktu laiku, nedrīkstētu kavēt to, ka maksājumi tiktu veikti atbilstoši 
ritmam, kurš visvairāk piemērots patērētājam.

Grozījums Nr. 989
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz
informāciju izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK 
(izmaksu un ieguvumu analīze, kas 
paredzēta direktīvu I pielikuma 2. punktā, 
un standartizācijas process, ko nosaka 
Eiropas Komisija CEN TC294 gāzei un 
CLC TC205 elektroenerģijai), dalībvalstis 
var pieprasīt — ciktāl tas ir tehniski 
iespējami, rentabli un samērīgi saistībā ar 
iespējamo enerģijas ietaupījumu —, lai 
patērētājiem sniedzamā informācija visos 
sektoros, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
ieskaitot enerģijas sadales uzņēmumus, 
sadales sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, būtu 
precīza un balstīta uz faktisko patēriņu, 
ievērojot minimālo biežumu, kas noteikts 
VI pielikuma 2.1. punktā. Attiecīgu 
informāciju dara pieejamu patērētājiem 
sniedzamā informācijā, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.
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Or. en

Pamatojums

Uz gāzes patēriņa viedās uzskaites sistēmu ieviešanu, no kuras atkarīgs ierosinātais rēķinu 
izrakstīšanas biežums, var attiecināt ekonomisko novērtējumu par izmaksām un ieguvumiem. 
Ierosinātais formulējums paredz, ka gāzes patēriņa viedā uzskaite ir vispārējs pienākums, kas 
nav pakļauts ekonomiskam novērtējumam. Ir jāizvairās no pārmērīgi plašas informācijas 
rēķinos. Ir jānošķir rēķini un patērētāju informēšanu par viņu patēriņa apjomu.

Grozījums Nr. 990
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis nodrošina (kā noteikts 
izstrādātajos valsts plānos par viedo 
skaitītāju ieviešanu un saskaņā ar tiem un 
Direktīvā 2009/72/EK paredzētajām 
juridiskajām prasībām), lai visiem 
sektoriem, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
ieskaitot enerģijas sadales uzņēmumus, 
sadales sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, vismaz 
divreiz mēnesī izrakstītie rēķini būtu 
precīzi un balstīti uz faktisko patēriņu, un 
būtu pieejami pēc patērētāja 
pieprasījuma, ja tā tehniskās mērīšanas 
iekārtas to atļauj. Līdz ar rēķinu dara 
pieejamu attiecīgu informāciju, lai 
tiešajiem patērētājiem nodrošinātu 
izsmeļošu atskaiti par aktuālajām enerģijas 
izmaksām, saskaņā ar VI pielikuma 
2.2. punktu. Patērētājam pieejamās 
informācijas biežums un tās forma būs 
atkarīga no vienošanās starp patērētāju 
un piegādātāju.

Or. en
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Pamatojums

Siltuma skaitītāju ieviešanā būtu jāņem vērā tehniskās īstenošanas iespējas un ekonomiskā 
pamatotība, jo īpaši saistībā ar ilgtermiņa izmaksām un ieguvumiem. Ar konkrētiem 
noteikumiem attiecībā uz rēķinu izrakstīšanu jānodrošina iespēja izmantot dažādas 
norēķināšanās metodes (ieskaitot tiešā debeta norēķinus) un biežumu atbilstoši patērētāju 
vajadzībām, izmantošanas apjomam un īpašām vēlmēm.

Grozījums Nr. 991
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis, ņemot vērā iespējamību un 
ekonomisko pamatotību, līdz 2015. gada 
1. janvārim nodrošina, lai visiem 
sektoriem, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
ieskaitot enerģijas sadales uzņēmumus, 
sadales sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, sniegtā 
informācija par patēriņu būtu precīza un 
balstīta uz faktisko patēriņu, ievērojot 
minimālo biežumu, kas noteikts 
VI pielikuma 2.1. punktā. Ar šiem datiem
dara pieejamu attiecīgu informāciju, lai 
tiešajiem patērētājiem nodrošinātu 
izsmeļošu atskaiti par aktuālajām enerģijas 
izmaksām, saskaņā ar VI pielikuma 
2.2. punktu.

Or. de

Pamatojums

It īpaši saistībā ar apkures izmaksām ikmēneša norēķināšanās var radīt sociālas problēmas 
un īrnieku / patērētāju finansiālas grūtības, jo izmaksas nav jāsedz vienlīdzīgi sadalītas pa 
visu gadu, bet galvenokārt ziemas mēnešos, kuros apkures izmaksas ir īpaši augstas. Tāpēc 
steidzami jāprecizē jēdziens „izrakstītie rēķini”.
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Grozījums Nr. 992
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ar viedās mērīšanas vai 
pašnolasīšanas metodi un atbilstoši valstu 
plāniem par viedo skaitītāju ieviešanu 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 
prasībām nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un sniegtu 
informāciju par faktisko patēriņu, 
ievērojot minimālo biežumu, kas noteikts 
VI pielikuma 2.1. punktā. Līdz ar rēķinu 
dara pieejamu attiecīgu informāciju, lai 
tiešajiem patērētājiem nodrošinātu 
izsmeļošu atskaiti par aktuālajām enerģijas 
izmaksām, saskaņā ar VI pielikuma 
2.2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 993
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis, balstoties uz valsts plāniem 
par viedo skaitītāju ieviešanu, kuri 
sagatavoti saskaņā ar Direktīvu 
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enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

2009/72/EK, nodrošina, lai visiem 
sektoriem, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
ieskaitot enerģijas sadales uzņēmumus, 
sadales sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 994
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini un izmaksu sadalījums 
ēkās ar vairākiem mājokļiem būtu precīzs
un balstīts uz faktisko vai prognozēto 
patēriņu (atkarībā no vienošanās ar 
patērētāju), ievērojot minimālo biežumu, 
kas noteikts VI pielikuma 2.1. punktā. Līdz 
ar rēķinu vai ar kādu citu piemērotu 
metodi dara pieejamu attiecīgu 
informāciju, lai tiešajiem patērētājiem 
nodrošinātu izsmeļošu atskaiti par 
aktuālajām enerģijas izmaksām, saskaņā ar 
VI pielikuma 2.2. punktu.
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Or. de

Grozījums Nr. 995
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.
Rēķinā arī vienmēr jānorāda prognozētā 
gada patēriņa vidējais apjoms mēnesī.

Or. de

Grozījums Nr. 996
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
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1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

1. janvārī vai viedā skaitītāja uzstādīšanas 
brīdī nodrošina, lai visiem sektoriem, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 0 izraksti
būtu precīzi un balstīti uz faktisko patēriņu, 
ievērojot minimālo biežumu, kas noteikts 
VI pielikuma 2.1. punktā. Līdz ar izrakstu
dara pieejamu attiecīgu informāciju, lai 
tiešajiem patērētājiem nodrošinātu 
izsmeļošu atskaiti par aktuālajām enerģijas 
izmaksām, saskaņā ar VI pielikuma 
2.2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Izraksts sniedz informāciju patērētājam. Tas ir jānošķir no rēķina ar maksājuma 
pieprasījumu, jo patērētāji var vēlēties izlīdzināt savus gada maksājumus, izmantojot tiešo 
debetu vai priekšapmaksas shēmas.

Grozījums Nr. 997
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2020. gadā
nodrošina, lai visiem sektoriem, uz kuriem 
attiecas šī direktīva, ieskaitot enerģijas 
sadales uzņēmumus, sadales sistēmu 
operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
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par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu un 
attiecīgajiem noteikumiem par 
elektroenerģiju Direktīvā 2009/72/EK un 
gāzi Direktīvā 2009/73/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 998
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK,
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
sadales izmaksām un sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistību 
izmaksām saskaņā ar VI pielikuma 
2.2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 999
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu, ja 
pieejami atbilstoši tehniski risinājumi.

Or. de

Grozījums Nr. 1000
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis nodrošina, ka rēķinu 
informācija ir balstīta uz faktisko patēriņu. 
Līdz ar rēķina informāciju dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.
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patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 1001
Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis pēc viedo skaitītāju 
uzstādīšanas nodrošina, lai visiem 
sektoriem, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
ieskaitot enerģijas sadales uzņēmumus, 
sadales sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un rēķinu 
informācija būtu balstīta uz faktisko 
patēriņu, ievērojot minimālo biežumu, kas 
noteikts VI pielikuma 2.1. punktā. Līdz ar 
rēķinu dara pieejamu attiecīgu informāciju, 
lai tiešajiem patērētājiem nodrošinātu 
izsmeļošu atskaiti par aktuālajām enerģijas 
izmaksām, saskaņā ar VI pielikuma 
2.2. punktu un attiecīgajiem noteikumiem 
par elektroenerģiju Direktīvā 2009/72/EK 
un gāzi Direktīvā 2009/73/EK.

Or. en

Pamatojums

Patērētāji būtu jānodrošina ar precīzu un pārskatāmu informāciju par faktisko patēriņu, taču 
nav obligāti nepieciešams viņiem pieprasīt maksāt rēķinus, kuru pamatā ir faktiskais patēriņš. 
Turklāt noteikumi būtu jāsaskaņo ar trešā dokumentu kopuma prasībām par viedās uzskaites 
sistēmu ieviešanu.

Grozījums Nr. 1003
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem,
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uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

uz kuriem attiecas šī direktīva, attiecībā uz 
kuriem ir pozitīva izmaksu un ieguvumu 
analīze un pamatojoties uz priekšizpēti,
ieskaitot enerģijas sadales uzņēmumus, 
sadales sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1004
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
attiecīgu informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu.

Papildus pienākumiem, kas attiecībā uz 
rēķinu izrakstīšanu izriet no Direktīvas 
2009/72/EK un Direktīvas 2009/73/EK, 
dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. janvārī nodrošina, lai visiem sektoriem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ieskaitot 
enerģijas sadales uzņēmumus, sadales 
sistēmu operatorus un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, 
izrakstītie rēķini būtu precīzi un balstīti uz 
faktisko patēriņu, ievērojot minimālo 
biežumu, kas noteikts VI pielikuma 
2.1. punktā. Līdz ar rēķinu dara pieejamu 
visu attiecīgo informāciju, lai tiešajiem 
patērētājiem nodrošinātu izsmeļošu atskaiti 
par aktuālajām enerģijas izmaksām, 
saskaņā ar VI pielikuma 2.2. punktu. 

Or. ro
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Grozījums Nr. 1005
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tiešajiem 
patērētājiem būtu piedāvāta izvēle saņemt 
rēķinu elektroniskā vai papīra formātā un 
iespēja viegli piekļūt papildinformācijai, 
kas ļautu pašiem sīki pārbaudīt patēriņa 
vēsturi, kā ir noteikts VI pielikuma 
1.1. punktā.

Dalībvalstis nodrošina, lai tiešajiem 
patērētājiem būtu piedāvāta izvēle saņemt 
rēķinu elektroniskā vai papīra formātā bez 
papildu samaksas un — ja tas ir 
ekonomiski pamatoti — iespēja viegli 
piekļūt papildinformācijai, kas ļautu 
pašiem sīki pārbaudīt patēriņa vēsturi, kā ir 
noteikts VI pielikuma 1.1. punktā.

Or. ro

Grozījums Nr. 1006
Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tiešajiem 
patērētājiem būtu piedāvāta izvēle saņemt 
rēķinu elektroniskā vai papīra formātā un 
iespēja viegli piekļūt papildinformācijai, 
kas ļautu pašiem sīki pārbaudīt patēriņa 
vēsturi, kā ir noteikts VI pielikuma 
1.1. punktā.

Dalībvalstis nodrošina, lai tiešajiem 
patērētājiem būtu piedāvāta izvēle saņemt 
rēķinu elektroniskā vai papīra formātā un 
— gadījumā, ja ir uzstādīti viedie skaitītāji 
— iespēja viegli piekļūt papildinformācijai, 
kas ļautu pašiem sīki pārbaudīt patēriņa 
vēsturi, kā ir noteikts VI pielikuma 
1.1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1007
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tiešajiem 
patērētājiem būtu piedāvāta izvēle saņemt 
rēķinu elektroniskā vai papīra formātā un 
iespēja viegli piekļūt papildinformācijai, 
kas ļautu pašiem sīki pārbaudīt patēriņa 
vēsturi, kā ir noteikts VI pielikuma 
1.1. punktā.

Dalībvalstis nodrošina, lai tiešajiem 
patērētājiem būtu piedāvāta izvēle saņemt 
rēķinu elektroniskā vai papīra formātā un 
iespēja viegli piekļūt papildinformācijai, 
kas ļautu pašiem sīki pārbaudīt patēriņa 
vēsturi.

Or. en

Grozījums Nr. 1008
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tiešajiem 
patērētājiem būtu piedāvāta izvēle saņemt 
rēķinu elektroniskā vai papīra formātā un 
iespēja viegli piekļūt papildinformācijai, 
kas ļautu pašiem sīki pārbaudīt patēriņa 
vēsturi, kā ir noteikts VI pielikuma 
1.1. punktā.

Dalībvalstis nodrošina, lai tiešajiem 
patērētājiem būtu piedāvāta izvēle saņemt 
konta izrakstus un rēķinus elektroniskā 
vai papīra formātā un iespēja viegli piekļūt 
papildinformācijai, kas ļautu pašiem sīki 
pārbaudīt patēriņa vēsturi, kā ir noteikts 
VI pielikuma 1.1. punktā.

Or. en

Pamatojums

Izraksts sniedz informāciju patērētājam. Tas jānošķir no rēķina ar maksājuma pieprasījumu, 
jo patērētāji var vēlēties izlīdzināt savus gada maksājumus, izmantojot tiešo debetu vai 
priekšapmaksas shēmas.

Grozījums Nr. 1009
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – trešā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz, ka pēc tiešo patērētāju 
pieprasījuma informāciju par enerģijas 
rēķiniem un vēsturisko patēriņu dara 
pieejamu energopakalpojumu sniedzējam, 
kuru ir iecēlis tiešais patērētājs.

Dalībvalstis paredz, ka pēc tiešo patērētāju 
pieprasījuma informāciju par enerģijas 
rēķiniem un vēsturisko patēriņu dara 
pieejamu energopakalpojumu sniedzējam, 
kuru ir iecēlis tiešais patērētājs, turklāt 
tādā pašā formā, kādā to saņem arī tiešais 
patērētājs. Ja līguma puses no tā vēlas 
atkāpties, jau iepriekš jāvienojas par 
noteikumiem attiecībā uz izmaksu sadali.

Or. de

Pamatojums

Jebkādas izmaiņas palielina administratīvo slogu un tādējādi rada lielākas izmaksas. Ja 
puses vēlas, tās var atteikties no šā noteikuma, taču šaubu gadījumā patērētājam būs jāsedz 
palielinātās izmaksas.

Grozījums Nr. 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz, ka pēc tiešo patērētāju 
pieprasījuma informāciju par enerģijas 
rēķiniem un vēsturisko patēriņu dara 
pieejamu energopakalpojumu sniedzējam, 
kuru ir iecēlis tiešais patērētājs.

Dalībvalstis paredz, ka pēc tiešo patērētāju 
pieprasījuma informāciju par enerģijas 
rēķiniem un vēsturisko patēriņu dara 
pieejamu energopakalpojumu sniedzējam 
vai citai trešai personai, kuru ir iecēlis 
tiešais patērētājs.

Or. fr

Grozījums Nr. 1011
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – trešā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz, ka pēc tiešo patērētāju 
pieprasījuma informāciju par enerģijas 
rēķiniem un vēsturisko patēriņu dara 
pieejamu energopakalpojumu sniedzējam, 
kuru ir iecēlis tiešais patērētājs.

Dalībvalstis paredz, ka pēc tiešo patērētāju 
pieprasījuma informāciju par enerģijas 
rēķiniem un vēsturisko patēriņu dara 
pieejamu patērētājam vai 
energopakalpojumu sniedzējam, kuru ir 
iecēlis tiešais patērētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 1012
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – trešā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz, ka pēc tiešo patērētāju 
pieprasījuma informāciju par enerģijas 
rēķiniem un vēsturisko patēriņu dara 
pieejamu energopakalpojumu sniedzējam, 
kuru ir iecēlis tiešais patērētājs.

Dalībvalstis paredz, ka pēc tiešo patērētāju 
pieprasījuma informāciju par enerģijas 
konta izrakstiem un vēsturisko patēriņu 
dara pieejamu energopakalpojumu 
sniedzējam, kuru ir iecēlis tiešais 
patērētājs.

Or. en

Pamatojums

Izraksts sniedz informāciju patērētājam. Tas jānošķir no rēķina ar maksājuma pieprasījumu, 
jo patērētāji var vēlēties izlīdzināt savus gada maksājumus, izmantojot tiešo debetu vai 
priekšapmaksas shēmas.

Grozījums Nr. 1013
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai informācija un 
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prognozes par enerģijas tarifiem 
patērētājiem tiktu sniegtas pēc 
pieprasījuma savlaicīgi un viegli 
saprotamā formātā, kas patērētājiem 
ļautu salīdzināt piedāvājumus pēc 
līdzvērtīgām pazīmēm, ļaujot tiem 
izmaksu ziņā efektīvā veidā mainīt 
enerģijas iekšzemes piegādātāju.

Or. en

Grozījums Nr. 1014
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgā gadījumā dalībvalstīm būtu 
jāveicina tādas tarifu struktūras, ar 
kurām patērētāji tiek stimulēti izvairīties 
no papildu enerģijas patēriņa vienību 
izmantošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 1015
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, 
kā arī citu informāciju, kas minēta 1., 2., 
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam nodrošina bez maksas.

3. Rēķinus un konta izrakstus par 
individuālā enerģijas patēriņa uzskaiti, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2., 
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam nodrošina ar vismaz diviem 
tiešas atgriezeniskās saites veidiem, no 
kuriem viens ir mājas displejs, un šī 
informācija ir bez maksas.
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Or. en

Pamatojums

Eiropas Enerģijas regulatoru padome (CEER) iesaka, ka informācija tiešajiem patērētājiem 
ir jāsniedz, nodrošinot viņiem izvēli no vismaz diviem saziņas kanāliem. Analīze par viedo 
skaitītāju izmēģinājuma projektiem un pētījumi saistībā ar energoefektivitātes palielināšanu 
un pieprasījuma reakcijas veicināšanu liecina, ka mājas displeji dod vislabākos rezultātus 
enerģijas taupīšanā.

Grozījums Nr. 1016
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2., 
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam nodrošina bez maksas.

3. Elektronisku informāciju par 
individuālā enerģijas patēriņa uzskaiti un 
rēķinu izrakstīšanu, kā arī citu informāciju, 
kas minēta 1., 2., 3. punktā un 
VI pielikumā, nodrošina tiešajam 
patērētājam. Tas neattiecas uz papīra 
formātā sagatavotiem rēķiniem.

Or. en

Pamatojums

Informācija būtu jāsniedz izmaksu ziņā efektīvi. Tāpēc noteikums būtu jāpiemēro vienīgi 
elektroniski sniegtai informācijai, lai samazinātu administratīvās izmaksas.

Grozījums Nr. 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2., 
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2., 
3. punktā un VI pielikumā, nodrošina
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patērētājam nodrošina bez maksas. tiešajam patērētājam.

Or. en

Grozījums Nr. 1018
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2.,
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam nodrošina bez maksas.

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2. un
3. punktā, tiešajam patērētājam nodrošina 
pārredzamā un izmaksu ziņā efektīvā 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā būtu skaidrāk jānošķir obligātās prasības attiecībā uz mērīšanas / rēķinu 
informāciju, kas pieejama visiem klientiem, un sarežģītāku informāciju, kas iekļauta 
konkurētspējīgos piedāvājumos un kuru nevar piedāvāt bez maksas.

Grozījums Nr. 1019
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2., 
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam nodrošina bez maksas.

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2., 
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam nodrošina pārredzamā un 
izmaksu ziņā efektīvā veidā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1020
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2.,
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam nodrošina bez maksas.

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2. un
3. punktā, tiešajam patērētājam nodrošina 
par minimālu samaksu.

Or. en

Grozījums Nr. 1021
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2.,
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam nodrošina bez maksas.

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2. un 
3. punktā, nodrošina tiešajam patērētājam.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas VI pielikums ir pārāk detalizēts. Prasība nodrošināt tiešo patērētāju ar visiem 
pieejamiem datiem drīzāk radītu problēmas un pārmērīgu slodzi. Galu galā tiešajam 
patērētājam pašam vajadzētu būt spējīgam ar noteiktas saskarnes palīdzību saņemt tos datus, 
kuri ir lietderīgi viņa enerģijas patēriņa novērtēšanā. Pašlaik jau ir spēkā valstu noteikumi
par izmaksu dalīšanu un Komisija nav iesniegusi pierādījumus par nepieciešamību izmantot 
vienādu pieeju.
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Grozījums Nr. 1022
Evžen Tošenovský

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šo pantu nepiemēro, ja izmaksu un 
ieguvumu analīze liecina, ka individuālo 
skaitītāju uzstādīšanas izmaksas ir 
lielākas nekā ieguvumi, ko nosaka tiešo 
patērētāju iespējamie ietaupījumi.
Ja viedo skaitītāju ieviešanas 
ekonomiskais novērtējums saskaņā ar 
Direktīvu 2009/72/EK liecina par labu to 
ieviešanai, 2. punktā noteikto grafiku 
nepiemēro.

Or. en

Grozījums Nr. 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šo pantu nepiemēro, ja izmaksu un 
ieguvumu analīze liecina, ka individuālo 
skaitītāju uzstādīšanas izmaksas ir 
lielākas nekā ieguvumi, ko nosaka tiešo 
patērētāju iespējamie ietaupījumi.
Ja viedo skaitītāju ieviešanas 
ekonomiskais novērtējums saskaņā ar 
Direktīvu 2009/72/EK liecina par labu to 
ieviešanai, 2. punktā noteikto grafiku 
nepiemēro.

Or. en

Pamatojums

Sadales uzņēmumi jau nodarbojas ar viedo skaitītāju ieviešanu atbilstoši termiņiem, ko 
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nosaka 3. Elektroenerģijas direktīva (Direktīva 2009/72/EK), t. i., 80 % klientu, kuri ir 
pozitīvi novērtēti izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātā, viedie skaitītāji ir jāierīko līdz 
2020. gadam. Ar jauno direktīvu nedrīkst apdraudēt ieguldījumu plānus, kurus jau sākts 
īstenot. Vienlaikus sadales uzņēmumus nedrīkst piespiest pieņemt tādus risinājumus, kas nav 
ekonomiski pamatoti.

Grozījums Nr. 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija un dalībvalstis cenšas uzsākt 
pētniecības programmas, lai radītu 
tehnoloģiju, kas izmantojama vēstures un 
kultūras mantojuma ēkās, aptverot visus 
aspektus, kas saistīti ar atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu, viedo 
skaitītāju uzstādīšanu un citām enerģijas 
taupīšanas un ražošanas tehnoloģijām, 
kuras varētu būt uzstādāmas šādās ēkās. 
Komisija un dalībvalstis turklāt apņemas 
izplatīt jau veiktajā pētniecībā 
noskaidroto. 

Or. es

Grozījums Nr. 1025
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta noteikumi ir saskaņā ar 
Direktīvā 2009/72/EK un Direktīvā 
2009/73/EK paredzēto viedo skaitītāju 
ieviešanas grafiku un procedūrām, un 
atbilstīgi abām minētajām direktīvām 
ieviestie skaitītāji nodrošina uz faktisko 
patēriņu balstītu rēķinu precīzu 
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sagatavošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 1026
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Izdevumus par tādu atsevišķu 
elektrības, dabasgāzes, centrālās apkures 
vai dzesēšanas un karstā ūdens skaitītāju 
iegādi, uzstādīšanu un tehnisko apkopi, 
ko uzstāda saskaņā ar šo direktīvu, sedz 
enerģijas piegādātāji saskaņā ar 
energoefektivitātes līgumu noteikumiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 1027
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis pieprasa valsts 
regulatoriem ik gadu pārbaudīt, vai 
patērētājiem pieejami rēķini par enerģiju 
un vai viņi tos var izmantot. Iegūtos 
rezultātus publisko.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem jāspēj saprast rēķini par enerģiju, lai viņi mainītu savu enerģijas patēriņu. 
Tādēļ valsts regulatoriem jāprasa pārbaudīt, vai patērētāji ir spējīgi saprast rēķinus. Ja šī 
informācija būs publiski pieejama, patērētāji varēs izvēlēties uzņēmumus ar labāko praksi.
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Grozījums Nr. 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Ņemot vērā vēstures un kultūras 
mantojuma ēku īpatnības, būtu jāveic 
pētījumi par dažādiem ar tām saistītiem 
enerģijas patēriņa profiliem, ņemot vērā 
vēsturisko ēku izolācijas īpašības, veidu, 
kā tās ir pielāgotas apkārtējai videi, kā arī 
pagātnē izmantoto labo praksi attiecībā uz 
šādu ēku izmantošanu un funkcijām. 

Or. es

Grozījums Nr. 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Finansējums
1. Komisija un dalībvalstis nodrošina 
finansēšanas instrumentus un 
mehānismus, tostarp: 
a) finanšu iemaksas un naudas sodus par 
6. pantā izklāstīto pienākumu 
neievērošanu;
b) līdzekļus, kas energoefektivitātei 
piešķirti daudzgadu finanšu shēmas 
ietvaros, jo īpaši Kohēzijas fondā, 
struktūrfondos un lauku attīstības fondā, 
un šim mērķim īpaši paredzētos Eiropas 
finanšu instrumentos, tehniskajā 
palīdzībā un finanšu inženierijā;
c) līdzekļus, ko energoefektivitātei 
piešķīrusi Eiropas Investīciju banka 
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(EIB) un citas Eiropas finanšu iestādes, 
jo īpaši Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības banka (ERAB) un Eiropas 
Padomes Attīstības banka (EPAB);
d) valsts līdzekļus, tostarp no valsts 
bankām un citām valsts finanšu iestādēm;
e) 10 % no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda piešķīrumu kopējā apjoma, ko var 
izmantot, lai veicinātu saskaņā ar šo 
direktīvu īstenotos energoefektivitātes 
pasākumus;
f) citu ES līdzekļu izmantošanu, lai 
veicinātu pētniecību un attīstību, 
informācijas kampaņas vai izpratni par 
energoefektivitāti.
2. Lai īstenotu ieteikumus, kas ietverti 
saskaņā ar šo direktīvu veiktajos 
energoauditos, tiek nodrošināti finanšu 
un fiskālie stimuli. Finansēšanas 
mehānismi:
a) nodrošina finansēšanas instrumentus 
(piemēram, aizdevuma garantijas 
privātkapitālam, garantijas aizdevuma 
līgumiem, lai veicinātu energoefektivitāti, 
subsidētus aizdevumus un īpašas 
kredītlīnijas), kas samazina 
energoefektivitātes projektu iedomātos un 
faktiskos riskus;
b) nodrošina nepieciešamos līdzekļus tādu 
mācību un sertifikācijas programmu 
atbalstam, ar ko uzlabo 
energoefektivitātes prasmes un garantē to 
kvalitāti. 
3. Lai īstenotu 1. un 2. punktā izklāstītos 
mērķus, Komisija un dalībvalstis jo īpaši 
veic pasākumus, lai atbalstītu 
ieguldījumus energoefektivitātes 
uzlabošanā, kas nāktu par labu tiem, ko 
skārusi enerģētiskā nabadzība, tostarp 
izmantojot energoefektivitātes līgumus.
4. Dalībvalstis pakalpojumiem un 
produktiem, kuru iegādi veic saskaņā ar 
šo direktīvu, var piemērot zemāku PVN 
likmi, bet ne zemāku par 5 %. 
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5. Komisija attiecīgā gadījumā tieši vai ar 
Eiropas finanšu iestāžu starpniecību 
palīdz dalībvalstīm, ja tās to pieprasa, 
izveidot finansēšanas instrumentus un 
tehniskā atbalsta sistēmas ar mērķi 
palielināt energoefektivitāti dažādās 
nozarēs, atbalstot apmaiņu ar 
paraugpraksi starp atbildīgajām valsts vai 
reģionālajām iestādēm vai organizācijām.

Or. ro

Grozījums Nr. 1030
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu to piemērošanu. 
Paredzētajām sankcijām ir jābūt 
efektīvām, samērīgām un preventīvām. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem 
informē Komisiju vēlākais līdz 
[12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

svītrots

Or. en

Pamatojums

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States. In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
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behaviour and investment decisions of customers.

Grozījums Nr. 1031
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Sankcijas nedrīkst noteikt, 
izmantojot vienotu likmi vai neatkarīgi no 
vainas. Katrā atsevišķā gadījumā ir rūpīgi 
jāizskata centieni, ko ieguldījuši, 
piemēram, enerģētikas uzņēmumi, lai 
sasniegtu mērķus, un to, kāpēc nav bijis 
iespējams tos sasniegt. Dalībvalstis par 
šiem noteikumiem informē Komisiju 
vēlākais līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] un nekavējoties tai paziņo 
par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, 
kas tos ietekmē.

Or. de

Grozījums Nr. 1032
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 

Ja dalībvalstis izvēlas obligātas sistēmas, 
tās paredz noteikumus par sankcijām, 
kuras piemēro par to valsts noteikumu 
neievērošanu, kuri pieņemti saskaņā ar 
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nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

6. līdz 8. pantu, un veic nepieciešamos
pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

Or. de

Pamatojums

Sankcijām nebūs nozīmes, ja dalībvalstis izvēlas nevis Komisijas ierosinātos, bet gan 
alternatīvus instrumentus.

Grozījums Nr. 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām 
ir jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

Ja dalībvalstis nav izvēlējušās piemērot 
pārbaudītas alternatīvas pieejas, tās
paredz noteikumus par sankcijām, kuras 
piemēro par to valsts noteikumu 
neievērošanu, kuri pieņemti saskaņā ar 6. 
līdz 8. pantu, un veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu to 
piemērošanu. Šīs sankcijas var būt arī 
prasība iegādāties papildus ETS kredītus 
atklātā tirgū. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

Or. en
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Grozījums Nr. 1034
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām un samērīgām. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem informē 
Komisiju vēlākais līdz [12 mēnešus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā] un nekavējoties 
tai paziņo par jebkuriem turpmākiem 
grozījumiem, kas tos ietekmē.

Or. en

Grozījums Nr. 1035
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē.

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
sankcijām, kuras piemēro par to valsts 
noteikumu neievērošanu, kuri pieņemti 
saskaņā ar 6. līdz 8. pantu, un veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt pamatotām, efektīvām un 
samērīgām. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā] un nekavējoties tai paziņo par 
jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas 
tos ietekmē. 
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Or. ro

Grozījums Nr. 1036
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par 
stimuliem un finansēšanu, lai rosinātu 
uzņēmumus un iedzīvotājus veikt 
ieguldījumus energoefektivitātē.

Or. en

Pamatojums

Stimuli ir svarīgi, lai Eiropas Savienībā sekmētu energoefektivitāti. Sankcijas nevienam 
nepalīdz.

Grozījums Nr. 1037
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka summas, kas 
iegūtas, piemērojot iepriekš minētās 
sankcijas, tiek novirzītas 
energoefektivitātes finansēšanai saistībā 
ar 16.a panta (jauns) noteikumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 1038
Gunnar Hökmark

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

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un 
lauku teritoriālos plānojumus, un lai tie 
atbilstu VII pielikumā noteiktajiem 
izstrādes kritērijiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1039
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un 
lauku teritoriālos plānojumus, un lai tie 

svītrots
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atbilstu VII pielikumā noteiktajiem 
izstrādes kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu,
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, un paziņo par to Komisijai.

Ikvienā valsts plānā norāda:
a) koģenerācijas attīstības valsts mērķus 
līdz 2020. gadam un atbilstošos 
starpposma mērķus;
b) centralizētas siltumapgādes 
veicināšanas apgabalus, attiecībā uz 
kuriem izmaksu un ieguvumu analīzē ir 
noteikts koģenerācijas potenciāls;
c) direktīvas VII pielikumā izklāstīto 
informāciju.
d) Plānu pamatā vajadzētu būt vispusīgai 
izmaksu un ieguvumu analīzei par katru 
no plānotajiem ieguldījumiem, ņemot vērā 
pašreizējo siltumapgādes pieprasījuma 
līmeni un novērtējot dažādus patēriņa 
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profilus (piemēram, rūpniecības, 
dzīvojamās vai pakalpojumu jomas 
patēriņa modeļus). Turklāt būtu jāapsver 
dažāda veida koģenerācijas veidi 
(mikrokoģenerācija, pašpatēriņam 
paredzēta koģenerācija u.c.), pamatojoties 
uz dažādu valstu pieprasījuma un 
patēriņa modeļa īpatnībām.
Ik pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Pieeja „viens risinājums, kas der visiem” siltuma un elektroenerģijas koģenerācijas 
veicināšanā nebūtu vēlama. Tā kā koģenerācija ir saistīta ar daudziem tehniskiem 
jautājumiem, būtu jāņem vērā valstu apstākļi. Prasības būtu jānosaka, pamatojoties uz 
izmaksu un ieguvumu analīzi, kas jāveic sistēmas līmenī, ievērojot skaidri noteiktus kritērijus 
un kārtību. Šādā analīzē būtu jānosaka centralizētās siltumapgādes/dzesēšanas attīstības 
jomas, kurās siltuma pieprasījums ir pietiekams, lai pamatotu siltumapgādes/dzesēšanas tīklu 
nepieciešamību.

Grozījums Nr. 1041
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, un paziņo par to Komisijai.
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paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Ikvienā valsts plānā norāda:
a) koģenerācijas attīstības valsts mērķus 
līdz 2020. gadam un atbilstošos 
starpposma mērķus;
b) centralizētas siltumapgādes 
veicināšanas apgabalus, attiecībā uz 
kuriem izmaksu un ieguvumu analīzē ir 
noteikts koģenerācijas potenciāls;
c) direktīvas VII pielikumā izklāstīto 
informāciju.

d) Plānu pamatā vajadzētu būt vispusīgai 
izmaksu un ieguvumu analīzei par katru 
no plānotajiem ieguldījumiem, ņemot vērā 
pašreizējo siltumapgādes pieprasījuma 
līmeni un novērtējot dažādus patēriņa 
profilus (piemēram, rūpniecības, 
dzīvojamās vai pakalpojumu jomas 
patēriņa modeļus). Turklāt būtu jāapsver 
dažāda veida koģenerācijas veidi 
(mikrokoģenerācija, pašpatēriņam 
paredzēta koģenerācija u.c.), pamatojoties 
uz dažādu valstu pieprasījuma un 
patēriņa modeļa īpatnībām.
Ik pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en
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Pamatojums

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Grozījums Nr. 1042
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus
atjaunina un paziņo Komisijai.
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un 
lauku teritoriālos plānojumus, un lai tie 
atbilstu VII pielikumā noteiktajiem 
izstrādes kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
analizē visaptverošu augstas efektivitātes 
koģenerācijas izmantošanas potenciāla 
novērtējumu un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem novērtējumus
atjaunina un paziņo Komisijai

Or. en
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Grozījums Nr. 1043
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānus ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un 
lauku teritoriālos plānojumus, un lai tie 
atbilstu VII pielikumā noteiktajiem 
izstrādes kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai.

Or. de

Pamatojums

Lai izstrādātu šādus detalizētus plānus, dalībvalstīm ir vajadzīgs laiks un attiecīgs personāls. 
Divu gadu laikā to ir iespējams veikt. Turklāt nav pamata uzskatīt, ka šādi plāni novecotu 
piecu vai desmit gadu laikā, tādēļ nav nepieciešama to regulāra atjaunošana, kam būtu 
nepieciešami ārkārtīgi lieli resursi un tādējādi — izdevumi. Saistoši plāni neatbilst 
konkurences principam.

Grozījums Nr. 1044
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 

1. Dalībvalstis līdz 2015. gada 
31. decembrim veic visaptverošu
siltumapgādes un dzesēšanas pieprasījuma
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koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānus ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

novērtējumu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
izmantošanas potenciālu, iekļaujot VII 
pielikumā izklāstīto informāciju, un paziņo 
par to Komisijai. Ja dalībvalstis jau ir 
veikušas līdzvērtīgu novērtējumu, tās par 
to paziņo Komisijai. Novērtējumā būtu 
jāizskata dažādi koģenerācijas veidi, 
pamatojoties uz dalībvalstu dažādo 
pieprasījuma un patēriņa modeļu 
īpatnībām. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. Dalībvalstis 
nodrošina, lai vietējo un reģionālo 
attīstības plānu, tostarp pilsētu un lauku 
teritoriālo plānu, izstrādē, kā arī vietējās 
un reģionālajās enerģētikas stratēģijās un 
plānošanā tiktu apsvērta efektīva 
energoresursu izmantošana un resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu siltumapgādes 
un dzesēšanas sistēmu attīstība. Tiek 
ņemti vērā vietējie/reģionālie 
siltumapgādes tirgi.

Or. en

Grozījums Nr. 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim
izveido valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 

1. Dalībvalstis līdz 2015. gada 
31. decembrim veic visaptverošu
koģenerācijas pieprasījuma novērtējumu, 
lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ja dalībvalstis jau ir veikušas 
līdzvērtīgu novērtējumu, tās par to paziņo 
Komisijai. Novērtējumā būtu jāizskata 
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siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

dažādi koģenerācijas veidi, pamatojoties 
uz dalībvalstu dažādo pieprasījuma un 
patēriņa modeļu īpatnībām. Ik pēc 
pieciem gadiem plānus atjaunina un paziņo 
Komisijai. Dalībvalstis nodrošina, lai 
vietējo un reģionālo attīstības plānu, 
tostarp pilsētu un lauku teritoriālo plānu, 
izstrādē, kā arī vietējās un reģionālajās 
enerģētikas stratēģijās un plānošanā tiktu 
apsvērta efektīva energoresursu 
izmantošana un resursu izmantošanas 
ziņā efektīvu siltumapgādes un 
dzesēšanas sistēmu attīstība.

Or. en

Grozījums Nr. 1046
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim
izveido valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un 
lauku teritoriālos plānojumus, un lai tie 
atbilstu VII pielikumā noteiktajiem 
izstrādes kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2015. gada 
31. decembrim veic augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciāla novērtējumu, iekļaujot 
VII pielikumā izklāstīto informāciju, un 
paziņo par to Komisijai. Ja dalībvalstis ir 
veikušas līdzvērtīgu novērtējumu, tās par 
to paziņo Komisijai. Ik pēc pieciem 
gadiem novērtējumu atjaunina un paziņo 
Komisijai. Dalībvalstis nodrošina, lai visās 
vietējās un reģionālās enerģētikas 
stratēģijās tiktu apsvērta efektīva 
energoresursu izmantošana un resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu siltumapgādes 
un dzesēšanas sistēmu attīstība. Tiek 
ņemti vērā vietējie/reģionālie 
siltumapgādes tirgi.

Or. en
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Grozījums Nr. 1047
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim
izveido valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2015. gada 
31. decembrim veic visaptverošu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
izmantošanas potenciāla novērtējumu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ja 
dalībvalstis jau ir veikušas līdzvērtīgu 
novērtējumu, tās par to paziņo Komisijai.
Ik pēc pieciem gadiem novērtējumu
atjaunina un paziņo Komisijai. Dalībvalstis 
nodrošina, lai vietējo un reģionālo 
attīstības plānu, tostarp pilsētu un lauku 
teritoriālo plānu, izstrādē, kā arī vietējās 
un reģionālajās enerģētikas stratēģijās un 
plānošanā tiktu apsvērta efektīva 
energoresursu izmantošana un resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu siltumapgādes 
un dzesēšanas sistēmu attīstība. Tiek 
ņemti vērā vietējie/reģionālie 
siltumapgādes tirgi.

Or. en

Grozījums Nr. 1048
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
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informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānus ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. Dalībvalstis 
mudina, lai vietējo un reģionālo attīstības 
plānu, tostarp pilsētu un lauku teritoriālo
plānu, izstrādē, kā arī vietējās un 
reģionālajās enerģētikas stratēģijās un 
plānošanā tiktu apsvērta efektīva 
energoresursu izmantošana un resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu siltumapgādes 
un dzesēšanas sistēmu attīstība. Tiek 
ņemti vērā vietējie un reģionālie 
siltumapgādes tirgi.

Or. en

Grozījums Nr. 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānus ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un 
lauku teritoriālos plānojumus, un lai tie 
atbilstu VII pielikumā noteiktajiem 
izstrādes kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai rastu un efektīvāk attīstītu 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai.

Or. fi
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Grozījums Nr. 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
veic vispārēju novērtējumu, kura mērķis 
ir attīstīt energoefektīvu tehnoloģiju, 
tostarp augstas efektivitātes koģenerācijas 
un efektīvas centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas, potenciālu, iekļaujot VII 
pielikumā izklāstīto informāciju, un paziņo 
par to Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem 
plānus atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un ņem vērā 
vietējos un reģionālos siltumapgādes 
tirgus. Lai veiktu iepriekš minēto 
novērtējumu, dalībvalstis attiecībā uz savu 
teritoriju, balstoties uz īstenošanas 
iespējām un piemērotību tehniskā un 
ekonomiskā ziņā, veic izmaksu un 
ieguvumu analīzi, lai īstenotu efektīvus 
risinājumus ar pieņemamām izmaksām. 

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis bez jebkādiem iepriekšējiem pieņēmumiem vispirms vispārēji 
novērtētu piemērotus energoefektivitātes risinājumus, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu 
analīzi. Turklāt ir jāņem vērā vietējie apstākļi.

Grozījums Nr. 1051
Fiona Hall

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

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai, un tajos 
cita starpā būtu jāņem vērā iespējamie 
siltumapgādes un dzesēšanas slodzes 
samazinājumi, kas izriet no II nodaļas 4.–
8. panta saistībā ar Direktīvas 2010/31/ES 
īstenošanu un no citiem pasākumiem, kā 
arī tas, kā šāds energopatēriņa 
samazinājums ietekmēs turpmākās 
infrastruktūras vajadzības. Dalībvalstis, 
izmantojot savu tiesisko regulējumu, 
nodrošina, lai valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānus ņemtu vērā vietējos un 
reģionālos attīstības plānos, ieskaitot 
pilsētu un lauku teritoriālos plānojumus, un 
lai tie atbilstu VII pielikumā noteiktajiem 
izstrādes kritērijiem. Valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plānos pilnībā ņem vērā 
saskaņā ar Direktīvu 2004/8/EK veiktu 
analīzi par augstas efektivitātes 
koģenerācijas potenciālu attiecīgajā 
valstī.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz energoapgādes pasākumiem ir jāņem vērā ar pieprasījumu saistītie uzlabojumi, 
lai novērstu pārmērīgu piedāvājumu un zaudētus ieguldījumus.

Grozījums Nr. 1052
Sari Essayah

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

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem. Ja dalībvalstī elektroenerģijas 
un siltuma koģenerācijas potenciāls 
salīdzinoši jau tiek pilnībā izmantots un 
tādējādi jaunu pasākumu rentabilitāte 
būtu ievērojami zemāka nekā citās valstīs, 
Komisija pamatotu iemeslu dēļ var 
piešķirt attiecīgajai dalībvalstij atkāpi no 
pašreizējā 10. panta noteikumiem.

Or. fi

Pamatojums

Dažās valstīs koģenerācijas staciju jau tagad ir ievērojami vairāk nekā citur. Jaunu 
koģenerācijas staciju būvniecībai tirgus ekonomikā ir jābūt rentablai, un šeit minētajās 
dalībvalstīs to ir ievērojami sarežģītāk nodrošināt nekā dalībvalstīs, kurās siltuma un 
elektroenerģijas koģenerācijas neizmantotais potenciāls ir liels.

Grozījums Nr. 1053
Lambert van Nistelrooij

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 



AM\883623LV.doc 75/102 PE475.955v01-00

LV

izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas, tostarp 
mikrokoģenerācijas, un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
izmantošanas potenciālu, iekļaujot 
VII pielikumā izklāstīto informāciju, un 
paziņo par to Komisijai. Ik pēc pieciem 
gadiem plānus atjaunina un paziņo
Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot savu 
tiesisko regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem. Dalībvalstu siltumapgādes un 
dzesēšanas plānos vajadzības gadījumā 
var ietvert īpašu iedaļu par  
mikrokoģenerāciju mājokļos.

Or. en

Pamatojums

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Grozījums Nr. 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas, tostarp 
mikrokoģenerācijas, un efektīvas 
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centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
izmantošanas potenciālu, iekļaujot 
VII pielikumā izklāstīto informāciju, un 
paziņo par to Komisijai. Ik pēc pieciem 
gadiem plānus atjaunina un paziņo 
Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot savu 
tiesisko regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1055
Matthias Groote

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ar minēto saistītā 
administratīvā darba apjoms tiek pēc 
iespējas samazināts. Ik pēc pieciem 
gadiem plānus atjaunina un paziņo 
Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot savu 
tiesisko regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes
kritērijiem. Šajos teritoriālajos 
plānojumos prioritāte būtu jāpiešķir 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
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jautājumu risināšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 1056
Daniel Caspary

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
analizē augstas efektivitātes koģenerācijas 
un efektīvas centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas izmantošanas potenciālu, un 
par šo jautājumu sniedz informāciju 
Komisijai, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju un izmaksu un 
ieguvumu analīzi. Ik pēc pieciem gadiem 
ciešā sadarbībā ar pašvaldības iestādēm
analīzi atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. de

Grozījums Nr. 1057
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
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koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Plānus izstrādā un atjaunina 
ciešā sadarbībā ar pašvaldības iestādēm. 
Tos ik pēc pieciem gadiem atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Lai ievērojami palielinātu energoefektivitāti, kas jo īpaši atspoguļojas vietējā līmenī, 
plānošanas un atjaunināšanas procedūrās ir jāiesaista arī pašvaldības iestādes.

Grozījums Nr. 1058
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. Dalībvalstis 
ciešā sadarbībā ar pašvaldības iestādēm 
izstrādā un atjaunina šos plānus un, 
izmantojot savu tiesisko regulējumu, 
nodrošina, lai valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānus ņemtu vērā vietējos un 
reģionālos attīstības plānos, ieskaitot 
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kritērijiem. pilsētu un lauku teritoriālos plānojumus, un 
lai tie atbilstu VII pielikumā noteiktajiem 
izstrādes kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1059
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu un modernizētu esošos 
centralizētos siltumapgādes un dzesēšanas 
tīklus, iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstu siltumapgādes un dzesēšanas plānos būtu jānosaka pasākumi, ar kuriem atbalsta 
centralizēto siltumapgādes un dzesēšanas tīklu modernizāciju, jo īpaši — bet ne tikai —
Viduseiropā un Austrumeiropā.

Grozījums Nr. 1060
Ioan Enciu
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2015. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Administratīvo slogu samazina 
līdz minimumam. Ik pēc pieciem gadiem 
plānus atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai vietējos un
reģionālos attīstības plānus ņemtu vērā 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem. 

Or. ro

Grozījums Nr. 1061
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, tostarp uzlabotu esošos 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīklus, kurā iekļauj VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
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plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu siltumapgādes un dzesēšanas plānos būtu jānosaka pasākumi, ar kuriem atbalsta 
koģenerācijas tīklu modernizāciju, jo īpaši — bet ne tikai — Viduseiropā un Austrumeiropā.

Grozījums Nr. 1062
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, tostarp uzlabotu esošos 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīklus, kurā iekļauj VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 1063
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, tostarp uzlabotu esošos 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīklus, kurā iekļauj VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu siltumapgādes un dzesēšanas plānos būtu jānosaka pasākumi, ar kuriem atbalsta 
koģenerācijas tīklu modernizāciju, jo īpaši — bet ne tikai — Viduseiropā un Austrumeiropā.

Grozījums Nr. 1064
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
visos gadījumos, kad tas ir tehniski un 
ekonomiski iespējams un izdevīgi, izveido 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānu, 
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siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1065
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plānu, lai attīstītu augstas 
efektivitātes koģenerācijas un efektīvas 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
analizē augstas efektivitātes koģenerācijas 
un efektīvas centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas izmantošanas potenciālu, un 
par šo jautājumu sniedz informāciju 
Komisijai, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju. Ik pēc pieciem 
gadiem analīzi atjaunina un paziņo 
Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot savu 
tiesisko regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciāla 
analīzi ņemtu vērā vietējos un reģionālos 
attīstības plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. de
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Pamatojums

Siltumapgādes un dzesēšanas plānu izstrāde radītu pārmērīgu birokrātiju. Prasība ņemt vērā 
valstu plānus ievērojami ietekmē svarīgus pilsētu un lauku teritoriālos plānojumus attiecībā 
uz pašvaldības zemes izmantojumu un attīstības plāniem. Šī ietekme ir pretrunā 
subsidiaritātes principam.

Grozījums Nr. 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
analizē augstas efektivitātes koģenerācijas 
un efektīvas centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas izmantošanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem analīzi atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas analīzi
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1067
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 1. Dalībvalstis līdz 2015. gada
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izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

31. decembrim izveido valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānu, lai 
attīstītu augstas efektivitātes koģenerācijas 
un efektīvas centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas izmantošanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. 
Administratīvais slogs būtu jāsamazina 
līdz minimumam. Ik pēc pieciem gadiem 
plānus atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en

Pamatojums

Paredzētais 2014. gada 1. janvāra termiņš ir pārāk īss laiks, lai ieviestu ierosinātos 
dalībvalstu siltumapgādes un dzesēšanas plānus, un radīs problēmas saistībā ar 
nepieciešamā kvalificētā personāla kapacitāti, un var ievērojami palielināt izmaksas. Tādēļ 
tiek ierosināts pagarinājums līdz 2015. gada 1. janvārim.

Grozījums Nr. 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas, kā arī citu 
augstas energoefektivitātes tehnoloģiju 
izmantošanas potenciālu, iekļaujot 
VII pielikumā izklāstīto informāciju, un 
paziņo par to Komisijai. Ik pēc pieciem 
gadiem plānus atjaunina un paziņo 
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valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot savu 
tiesisko regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2016. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. pl

Grozījums Nr. 1070
Robert Goebbels

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

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju, un paziņo par to Komisijai. Ik 
pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

1. Dalībvalstis līdz 2015. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas izmantošanas
potenciālu, iekļaujot VII pielikumā 
izklāstīto informāciju, un paziņo par to 
Komisijai. Ik pēc pieciem gadiem plānus 
atjaunina un paziņo Komisijai. 
Dalībvalstis, izmantojot savu tiesisko 
regulējumu, nodrošina, lai valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plānus ņemtu 
vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
kritērijiem.

Or. de

Pamatojums

2014. gada 1. janvāris, kā ierosināts, ir pārāk īss termiņš direktīvai, ko visās dalībvalstīs 
īstenos ne ātrāk kā 2013. gadā, jo īpaši tāpēc, ka saskaņā ar 19. panta 2. punktu 2014. gada 
1. janvāris ir arī termiņš, līdz kuram Komisijai ir jāsniedz dalībvalstīm pamatnostādnes.

Grozījums Nr. 1071
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu 1. daļā minēto novērtējumu, 
dalībvalstis attiecībā uz savu teritoriju veic 
izmaksu un ieguvumu analīzi augstā 
līmenī, tostarp saistībā ar klimatiskajiem 
apstākļiem, ekonomisko pamatojumu vai 
tehnisko iespējamību, lai noteiktu un 
veicinātu izmaksu ziņā visefektīvāko 
risinājumu īstenošanu, ar kuriem 
nodrošināt siltumapgādes un dzesēšanas 
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vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 1072
Teresa Riera Madurell

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai veiktu 1. daļā minēto novērtējumu, 
dalībvalstis attiecībā uz savu teritoriju veic 
izmaksu un ieguvumu analīzi, tostarp 
saistībā ar klimatiskajiem apstākļiem, 
ekonomisko pamatojumu vai tehnisko 
iespējamību, lai noteiktu un veicinātu 
izmaksu ziņā visefektīvāko risinājumu 
īstenošanu, ar kuriem nodrošināt 
siltumapgādes un dzesēšanas vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 1073
Vladimir Urutchev

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot koģenerācijas un centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciāla 
analīzi, ņem vērā citu tādu piemērojamo 
valsts plānu noteikumus, kuri izveidoti 
saistībā ar valsts vai Eiropas tiesiskajām 
prasībām enerģētikas, energoefektivitātes, 
atjaunojamo enerģijas avotu un klimata 
jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 1074
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Analīzē nosaka:
a) valsts mērķus koģenerācijas attīstības 
jomā līdz 2020. gadam un atbilstošos 
starpposma mērķus;
b) centralizētas siltumapgādes 
veicināšanas apgabalus, attiecībā uz 
kuriem izmaksu un ieguvumu analīzē ir 
noteikts koģenerācijas potenciāls;
c) direktīvas VII pielikumā izklāstīto 
informāciju.
Lai veiktu 1. punktā minēto novērtējumu, 
dalībvalstis attiecībā uz savu teritoriju veic 
izmaksu un ieguvumu analīzi, tostarp 
saistībā ar klimatiskajiem apstākļiem, 
ekonomisko pamatojumu vai tehnisko 
iespējamību, lai noteiktu un veicinātu 
izmaksu ziņā visefektīvāko risinājumu 
īstenošanu, ar kuriem nodrošināt 
siltumapgādes un dzesēšanas vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 1075
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai veiktu 1. punktā minēto 
novērtējumu, dalībvalstis attiecībā uz savu 
teritoriju veic izmaksu un ieguvumu 
analīzi, tostarp saistībā ar klimatiskajiem 
apstākļiem,  ekonomisko pamatojumu vai 
tehnisko iespējamību, lai noteiktu un 
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veicinātu izmaksu ziņā visefektīvāko 
risinājumu īstenošanu, ar kuriem 
nodrošināt siltumapgādes un dzesēšanas 
vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai veiktu 1. punktā minēto 
novērtējumu, dalībvalstis attiecībā uz savu 
teritoriju veic izmaksu un ieguvumu 
analīzi tostarp saistībā ar klimatiskajiem 
apstākļiem, ekonomisko pamatojumu vai 
tehnisko iespējamību, lai noteiktu un 
veicinātu izmaksu ziņā visefektīvāko 
risinājumu īstenošanu, ar kuriem 
nodrošināt siltumapgādes un dzesēšanas 
vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 1077
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru vai modernizētu esošo 
infrastruktūru, pielāgojot to augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
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dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Jo īpaši jānodrošina, lai apstiprinājuma 
lēmumi, kā minēts 3., 6. un 8. punktā, tiek 
pieņemti saskaņā ar valsts siltumapgādes 
un dzesēšanas plāniem. Attīstot 
centralizēto siltumapgādi un dzesēšanu, 
par prioritāti pēc iespējas ir jānosaka
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
tikai siltuma ražošana no sadedzināšanas 
iekārtām.

Or. de

Pamatojums

Apstiprinājuma lēmumi būtu jāsaista ar faktisko siltumapgādes pieprasījumu, kas ir noteikts 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānos. Koģenerācija nav piemērota izvēle siltuma 
ražošanai saules un ģeotermālās enerģijas iekārtās. 

Grozījums Nr. 1078
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, tostarp uzlabotu pašreizējo 
infrastruktūru, pielāgojot to augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Jo īpaši jānodrošina, lai apstiprinājuma 
un atļaujas lēmumi, kas minēti 3., 6. un 
8. punktā, tiktu pieņemti saskaņā ar valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plāniem.
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, augstas efektivitātes 
koģenerācijai pēc iespējas ir jābūt 
prioritārai salīdzinājumā ar siltuma 
ražošanu sadedzināšanas iekārtās.
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu siltumapgādes un dzesēšanas plānos būtu jānosaka pasākumi, ar kuriem atbalsta 
koģenerācijas tīklu modernizāciju, jo īpaši — bet ne tikai — Viduseiropā un Austrumeiropā. 
Otrs ierosināto izmaiņu mērķis ir lēmumu par atļaujas vai apstiprinājuma piešķiršanu saistīt 
ar to, vai iekārtas operators ņem vērā faktisko siltumapgādes pieprasījumu, kas noteikts 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānā. Trešais ierosināto izmaiņu mērķis ir pamatots 
tādiem enerģijas avotiem kā saules siltumenerģijas un ģeotermālās enerģijas avotiem, kuriem 
koģenerācija ne vienmēr ir piemērots risinājums.

Grozījums Nr. 1079
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Tādējādi, lai saglabātu nepieciešamo 
ieguldījumi līmeni, tiek veikti pasākumi ar 
mērķi atvieglot piekļuvi valsts un 
privātajam finansējumam, kā arī Eiropas 
finansējumam, vienlaicīgi, iespējams, 
apsverot nodokļu atbrīvojumus. Attīstot 
centralizēto siltumapgādi un dzesēšanu, 
tām pēc iespējas ir jāizvēlas augstas 
efektivitātes koģenerācija, nevis tikai
siltuma ražošana, ja tas ir rentabli. 

Or. ro

Grozījums Nr. 1080
Fiorello Provera
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Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
tikai siltuma ražošana. Ar centralizētas 
siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūras attīstību saistītās izmaksas 
atbilstīgi regulētiem tarifiem sedz ar šādu 
infrastruktūru saistīti lietotāji.

Or. en

Pamatojums

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Grozījums Nr. 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
tikai siltuma ražošana. Ar centralizētas 
siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūras attīstību saistītās izmaksas 
atbilstīgi regulētiem tarifiem sedz ar šādu 
infrastruktūru saistīti lietotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 1082
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1. (3., 6.) un 
7. punktu. Lai palielinātu nepieciešamos 
ieguldījumus infrastruktūrā, tiek apsvērta 
iespēja nodrošināt vienkāršu piekļuvi 
attiecīgajiem līdzekļiem, kā arī nodokļu 
atbrīvojumi. Attīstot centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu, tām pēc 
iespējas ir jāizvēlas augstas efektivitātes 
koģenerācija, nevis tikai siltuma ražošana.
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Or. en

Pamatojums

Centralizētā siltumapgāde un dzesēšana ievērojami veicinās energoefektivitātes mērķu 
sasniegšanu, kā arī augstas efektivitātes koģenerāciju. Augsto infrastruktūras izmaksu dēļ, lai 
pilnībā izmantotu centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas, kā arī efektīvas koģenerācijas 
potenciālu, būs nepieciešams atvieglot piekļuvi valsts finansējumam, kā arī ieviest nodokļu 
atvieglojumus.

Grozījums Nr. 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. 
punktu. Attīstot centralizēto siltumapgādi 
un dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu tādas 
koģenerācijas infrastruktūras, kas, 
pamatojoties uz to visaptverošajiem 
novērtējumiem, ir atzītas par rentablām. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
tikai siltuma ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1084
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
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infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā. Lai nodrošinātu efektīvus 
tirgus apstākļus tiešajam patērētājam, 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
tīkliem ir jābūt atvērtiem konkurencei.

Or. en

Grozījums Nr. 1085
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Pamatojoties uz 1. punktā minētajiem 
novērtējumiem, dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai attīstītu 
efektīvu centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas infrastruktūru, kas pielāgota 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
attīstībai un siltuma pārpalikumu un 
atjaunojamo resursu izmantošanai 
siltumapgādē un dzesēšanā saskaņā ar 1., 
3., 6. un 7. punktu. Apstiprinot
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
shēmas, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
tikai siltuma ražošana, ja tas ir rentabli.

Or. en

Grozījums Nr. 1086
Vladimir Urutchev

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

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tās izvēlas augstas efektivitātes 
koģenerāciju, nevis tikai siltuma 
ražošanu, ja tas ir pamatoti no 
ekonomiskā un vides viedokļa. Lai 
stimulētu vajadzīgos ieguldījumus, tiek 
veicināta pieeja valsts vai privātajam 
finansējumam.

Or. en

Grozījums Nr. 1087
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Pamatojoties uz 1. un 1.a punktā 
minēto novērtējumu, dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai attīstītu 
efektīvu centralizētās siltumapgādes un
dzesēšanas infrastruktūru, kas pielāgota 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
attīstībai un siltuma pārpalikumu un 
atjaunojamo resursu izmantošanai 
siltumapgādē un dzesēšanā saskaņā ar 1., 
3., 6. un 7. punktu. Attīstot centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu, tām pēc 
iespējas ir jāizvēlas augstas efektivitātes 
koģenerācija, nevis tikai siltuma ražošana, 
ja siltumu ražo sadedzināšanas iekārtās.

Or. en
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Grozījums Nr. 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Pamatojoties uz 1. punktā minētajiem 
novērtējumiem, dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai attīstītu 
efektīvu centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas infrastruktūru, kas pielāgota 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
attīstībai un siltuma pārpalikumu un 
atjaunojamo resursu izmantošanai 
siltumapgādē un dzesēšanā saskaņā ar 1., 
3., 6. un 7. punktu. Attīstot centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu, tām pēc 
iespējas ir jāizvēlas augstas efektivitātes 
koģenerācija, nevis tikai siltuma ražošana.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi, lai dalībvalstis bez jebkādiem iepriekšējiem pieņēmumiem vispirms vispārēji 
novērtētu piemērotus energoefektivitātes risinājumus, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu 
analīzi. Turklāt ir jāņem vērā vietējie apstākļi.

Grozījums Nr. 1089
Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, tostarp uzlabotu pašreizējo 
infrastruktūru, pielāgojot to augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
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resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
tikai siltuma ražošana.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu siltumapgādes un dzesēšanas plānos būtu jānosaka pasākumi, ar kuriem atbalsta
koģenerācijas tīklu modernizāciju, jo īpaši — bet ne tikai — Viduseiropā un Austrumeiropā.

Grozījums Nr. 1090
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, tostarp uzlabotu pašreizējo 
infrastruktūru, pielāgojot to augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
tikai siltuma ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1091
András Gyürk

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

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tiek veicināta augstas 
efektivitātes koģenerācija, nevis tikai
siltuma ražošana.

Or. en

Grozījums Nr. 1092
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu.
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu, atjaunojamo resursu 
izmantošanai siltumapgādē un dzesēšanā 
saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu, kā arī 
sadzīves atkritumu sadedzināšanas 
iekārtu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā. Attīstot centralizēto 
siltumapgādi un dzesēšanu, tām pēc 
iespējas ir jāizvēlas augstas efektivitātes 
koģenerācija, nevis tikai siltuma ražošana.

Or. pl

Pamatojums

Sadzīves atkritumi kā enerģijas avots būtu jāizmanto papildus primārajiem kurināmā veidiem.
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Grozījums Nr. 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru, kas pielāgota augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstībai un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanai siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
atsevišķa siltuma ražošana.

2. Dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai attīstītu efektīvu 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūru ar mērķi atbalstīt augstas 
efektivitātes koģenerācijas attīstību un 
siltuma pārpalikumu un atjaunojamo 
resursu izmantošanu siltumapgādē un 
dzesēšanā saskaņā ar 1., 3., 6. un 7. punktu. 
Attīstot centralizēto siltumapgādi un 
dzesēšanu, tām pēc iespējas ir jāizvēlas 
augstas efektivitātes koģenerācija, nevis 
tikai siltuma ražošana.

Or. pl

Grozījums Nr. 1094
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai veicinātu izkliedētu enerģijas 
ražošanu, dalībvalstis attālos, mazāk 
attīstītos rajonos un/vai rajonos, kuros ir 
elektroapgādes nepietiekamība, jo īpaši 
rajonos, kur ir pieejami vietējie resursi 
(sākot no attāluma, kas nepārsniedz 150 
km), ievieš pasākumus un procedūras, lai 
veicinātu jaunas koģenerācijas iekārtas, 
kas nav maza apjoma koģenerācijas 
iekārtas, kuru kopējā nominālā ievadītā 
siltumjauda ir mazāka nekā 20 MW. 
Dalībvalstis jo īpaši apņemas veicināt 
šādu koģenerācijas iekārtu ierīkošanu 
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vietās, kur iespējams izmantot vietējos 
koksnes atkritumu resursus, jo īpaši no 
kokzāģētavām. Dalībvalstis rada 
apstākļus, kas veicina to, ka šie mazo 
enerģijas ražotājuzņēmumu projekti ir 
ekonomiski stabili. 

Or. fr

Pamatojums

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées. Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


