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Grozījums Nr. 1280
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no pirmajā daļā 
paredzētajiem noteikumiem, ja:

svītrots

a) nav izpildīti VIII pielikuma 2. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

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. 1281
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no pirmajā daļā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

Dalībvalstis savos atļaujas izsniegšanas 
vai atļauju kritērijos var iekļaut
nosacījumus atsevišķu iekārtu atbrīvošanai 
no pirmajā daļā paredzētajiem 
noteikumiem, ja izmaksu/ieguvuma 
analīze liecina, ka izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem salīdzinājumā ar tāda paša 
daudzuma elektroenerģijas un siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus, 
vai, ja nav izpildīti VIII pielikuma 
1. punktā noteiktie robežvērtību 
nosacījumi saistībā ar siltumslodzes 
pieejamību.

a) nav izpildīti VIII pielikuma 2. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1282
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 2. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai

svītrots

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. 1283
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 2. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nav izpildīti VIII pielikuma 2. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai

svītrots

Or. fi
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Grozījums Nr. 1285
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

svītrots

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. 1286
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1287
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1288
Norbert Glante

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma siltuma 
piegādes atsevišķā siltumapgādē vai 
dzesēšanā pilna dzīves cikla izmaksām, 
ieskaitot infrastruktūras ieguldījumus.

b) izmaksu/ieguvuma analīze, kurā ir 
ietvertas visas ārējās izmaksas un ieguvi,
liecina, ka izmaksas ir lielākas par 
ieguvumiem, salīdzinot ar tāda paša 
daudzuma siltuma piegādes atsevišķā 
siltumapgādē vai dzesēšanā pilna dzīves 
cikla izmaksām, ieskaitot infrastruktūras 
ieguldījumus.

Or. de

Pamatojums

Sk. 10. panta 4. punkta 1. apakšpunkta c) daļas grozījumu.
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Grozījums Nr. 1289
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 3. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ekonomiskais un/vai ģeogrāfiskais 
potenciāls ir tāds, ka šāds pieslēgums 
nebūtu dzīvotspējīgs.

Or. de

Pamatojums

Iekārtu pieslēgšanai centralizētajiem siltumapgādes un dzesēšanas tīkliem ir jābūt ekonomiski 
un tehniski dzīvotspējīgam risinājumam. Par to pirms jebkādu pasākumu sākšanas 
jāpārliecinās izmaksu/ieguvuma analīzē.

Grozījums Nr. 1290
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

svītrots

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 
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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. 1291
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 
6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var 
noraidīt šos nosacījumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegtos vai 
grozītos nosacījumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1292
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim.
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Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstīm būtu jābūt iespējai piešķirt atbrīvojumus, 
kurus Komisija nevar noraidīt.

Grozījums Nr. 1293
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var noraidīt šos 
nosacījumus vai ieteikt grozījumus. Šādos 
gadījumos attiecīgā dalībvalsts nepiemēro 
atbrīvojuma nosacījumus, kamēr 
Komisija nav skaidri akceptējusi atkārtoti 
iesniegtos vai grozītos nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus, kuri dalībvalstīm ir jāņem 
vērā.

Or. ro

Grozījums Nr. 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz
2016. gada 1. janvārim. Komisija 
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mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija apstiprina grozītos 
nosacījumus.

Or. pl

Grozījums Nr. 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var noraidīt šos 
nosacījumus vai ieteikt grozījumus. Šādos 
gadījumos attiecīgā dalībvalsts nepiemēro 
atbrīvojuma nosacījumus, kamēr Komisija 
nav skaidri akceptējusi atkārtoti iesniegtos 
vai grozītos nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro atbrīvojuma 
nosacījumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var noraidīt šos 
nosacījumus vai ieteikt grozījumus. Šādos 
gadījumos attiecīgā dalībvalsts nepiemēro 

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 mēnešu 
laikā pēc paziņojuma var ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts nepiemēro atbrīvojuma 
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atbrīvojuma nosacījumus, kamēr Komisija 
nav skaidri akceptējusi atkārtoti iesniegtos 
vai grozītos nosacījumus.

nosacījumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. de

Grozījums Nr. 1297
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai. Komisija 
6 mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus.
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. de

Pamatojums

Tirgi un tehnoloģijas nemitīgi attīstās. Tādēļ ir vajadzīga lielāka elastība atbrīvojumu 
piešķiršanai.

Grozījums Nr. 1298
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 

svītrots
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4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) 
apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Izveido ekonomisko un tehnisko ieguldījumu aprēķinus, lai novērtētu, cik izmaksu ziņā 
lietderīgi ir ieguldījumi spēkstacijā. Nav nekādas nepieciešamības izveidot jaunu ES mēroga 
izmaksu/ieguvuma analīzi, kas paredzēta tieši koģenerācijas iekārtām.

Grozījums Nr. 1299
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) 
apakšpunktā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Katrai iekārtai un vispārējai situācijai uz vietas tiek ieteikti mērķtiecīgi tehnisko un 
ekonomisko iespēju pētījumi. Komisijas pieeja, kas paredz vienādus noteikumus visiem, būtu 
jānoraida, jo tā neatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principam.

Grozījums Nr. 1300
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) 
apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1301
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) 
apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1302
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
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apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā. apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā.
Metodiku sagatavo, apspriežoties ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām.
Ikvienā izmaksu un ieguvumu analīzē ir 
jāņem vērā
– mikroekonomiskā dzīvotspēja,
– vispārējā energoefektivitātes un 
efektīvas resursu izmantošanas ietekme uz 
esošajiem enerģijas piegādes tīkliem,
– vietējā enerģijas pieprasījuma īpatnības 
un
– skarto iekārtu ekspluatācijas termiņš un 
investīciju cikli.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka koģenerācijas projekts ir ne tikai sociālekonomiski stabils, bet ir arī 
veiksmīga uzņēmējdarbība iesaistītajiem ieguldītājiem. Izmaksu un ieguvumu analīzes 
metodikā vajadzētu ņemt vērā visus šos aspektus, un to jāsagatavo, iesaistot to nozaru 
pārstāvjus, kuri veic ieguldījumus.

Grozījums Nr. 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā.

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā.
Metodiku sagatavo, apspriežoties ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām. 
Šādā metodikā ņem vērā finanšu 
perspektīvu sabiedrībai un 
uzņēmējdarbībai.

Or. en
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Pamatojums

Ir jānodrošina, ka koģenerācijas projekts ir ne tikai sociālekonomiski stabils, bet ir arī 
veiksmīga uzņēmējdarbība iesaistītajiem ieguldītājiem. Koģenerācijai nevajadzētu būt 
pašmērķim.  Izmaksu un ieguvumu analīzes metodikā vajadzētu ņemt vērā visus šos aspektus, 
un to jāsagatavo, iesaistot to nozaru pārstāvjus, kuri veic ieguldījumus.

Grozījums Nr. 1304
Evžen Tošenovský

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā.

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā.
Metodiku sagatavo, apspriežoties ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām. 
Šādā metodikā jāņem vērā finanšu 
perspektīva sabiedrībai un 
uzņēmējdarbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā.

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido kopīgu vispārējo 
sistēmu ieguvumu/izmaksu analīzei, kas 
minēta 4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta 
b) apakšpunktā un 8. punkta b) 
apakšpunktā.
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Or. ro

Grozījums Nr. 1306
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) 
apakšpunktā.

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim saskaņā ar VIIIa pielikumā 
iekļautajām vispārējām pamatnostādnēm
izveido metodiku ieguvumu/izmaksu 
analīzei, kas minēta šajā pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā.

9. Metodika 4. punkta c) apakšpunktā, 
7. punkta b) apakšpunktā un 8. punkta b) 
apakšpunktā minētajai ieguvumu/izmaksu 
analīzei ir iekļauta VIIIa pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1308
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā.

9. Metodika 4. punkta c) apakšpunktā, 
7. punkta b) apakšpunktā un 8. punkta b) 
apakšpunktā minētajai ieguvumu/izmaksu 
analīzei ir iekļauta VIIIa pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 1309
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā.

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta
1. punkta a) apakšpunktā, 4. punkta 
c) apakšpunktā, 7. punkta b) apakšpunktā 
un 8. punkta b) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta 
4. punkta c) apakšpunktā, 7. punkta b) 
apakšpunktā un 8. punkta b) apakšpunktā.

9. Komisija, pieņemot deleģēto aktu 
saskaņā ar 18. pantu, līdz 2013. gada 
1. janvārim izveido metodiku 
ieguvumu/izmaksu analīzei, kas minēta
1. punkta a) apakšpunktā, 4. punkta 
c) apakšpunktā, 7. punkta b) apakšpunktā 
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un 8. punkta b) apakšpunktā.

Or. en

Grozījums Nr. 1311
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Pamatojoties uz II pielikuma f) punktā 
minētajām saskaņotajām efektivitātes 
atskaites vērtībām, dalībvalstis nodrošina 
to, lai būtu iespējams apliecināt augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas izcelsmi 
saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, kurus 
noteikusi katra dalībvalsts. Tās nodrošina, 
lai šis izcelsmes apliecinājums atbilstu 
prasībām un tajā būtu iekļauta vismaz 
IX pielikumā norādītā informācija.

svītrots

Dalībvalstis savstarpēji atzīst savus 
izcelsmes apliecinājumus tikai kā šajā 
punktā minēto elementu pierādījumu. 
Atteikums atzīt izcelsmes apliecinājumu 
kā šādu pierādījumu, jo īpaši ar 
krāpšanas novēršanu saistītu iemeslu dēļ, 
ir jāpamato ar objektīviem, pārredzamiem 
un nediskriminējošiem kritērijiem. 
Dalībvalstis paziņo Komisijai par šādu 
atteikumu un tā pamatojumu. Izcelsmes 
apliecinājuma atzīšanas atteikuma 
gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu 
likt atteikuma paudējam atzīt izcelsmes 
apliecinājumu, jo īpaši atsaucoties uz 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, ar kuriem 
pamatota šāda atzīšana.
Komisijai ir tiesības, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar 18. pantu, pārskatīt 
saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā 
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[lēmuma numurs], pamatojoties uz 
Direktīvu 2004/8/EK, pirmo reizi līdz 
2015. gada 1. janvārim un pēc tam ik 
desmit gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 1312
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Pamatojoties uz II pielikuma f) punktā 
minētajām saskaņotajām efektivitātes 
atskaites vērtībām, dalībvalstis nodrošina 
to, lai būtu iespējams apliecināt augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas izcelsmi 
saskaņā ar objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, kurus 
noteikusi katra dalībvalsts. Tās nodrošina, 
lai šis izcelsmes apliecinājums atbilstu 
prasībām un tajā būtu iekļauta vismaz 
IX pielikumā norādītā informācija.

svītrots

Dalībvalstis savstarpēji atzīst savus 
izcelsmes apliecinājumus tikai kā šajā 
punktā minēto elementu pierādījumu. 
Atteikums atzīt izcelsmes apliecinājumu 
kā šādu pierādījumu, jo īpaši ar 
krāpšanas novēršanu saistītu iemeslu dēļ, 
ir jāpamato ar objektīviem, pārredzamiem 
un nediskriminējošiem kritērijiem. 
Dalībvalstis paziņo Komisijai par šādu 
atteikumu un tā pamatojumu. Izcelsmes 
apliecinājuma atzīšanas atteikuma 
gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu 
likt atteikuma paudējam atzīt izcelsmes 
apliecinājumu, jo īpaši atsaucoties uz 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, ar kuriem 
pamatota šāda atzīšana.
Komisijai ir tiesības, pieņemot deleģētos 
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aktus saskaņā ar 18. pantu, pārskatīt 
saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā
[lēmuma numurs], pamatojoties uz 
Direktīvu 2004/8/EK, pirmo reizi līdz 
2015. gada 1. janvārim un pēc tam ik 
desmit gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 1313
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 10. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis savstarpēji atzīst savus 
izcelsmes apliecinājumus tikai kā šajā 
punktā minēto elementu pierādījumu.
Atteikums atzīt izcelsmes apliecinājumu kā 
šādu pierādījumu, jo īpaši ar krāpšanas 
novēršanu saistītu iemeslu dēļ, ir jāpamato 
ar objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par šādu 
atteikumu un tā pamatojumu. Izcelsmes 
apliecinājuma atzīšanas atteikuma 
gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu 
likt atteikuma paudējam atzīt izcelsmes 
apliecinājumu, jo īpaši atsaucoties uz 
objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem, ar kuriem 
pamatota šāda atzīšana.

Dalībvalstis savstarpēji atzīst savus 
izcelsmes apliecinājumus tikai kā šajā 
punktā minēto elementu pierādījumu.
Atteikums atzīt izcelsmes apliecinājumu kā 
šādu pierādījumu, jo īpaši ar krāpšanas 
novēršanu saistītu iemeslu dēļ, ir jāpamato 
ar objektīviem, pārredzamiem un 
nediskriminējošiem kritērijiem.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par šādu 
atteikumu un tā pamatojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1314
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 10. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir tiesības, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar 18. pantu, pārskatīt 
saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā 
[lēmuma numurs], pamatojoties uz 
Direktīvu 2004/8/EK, pirmo reizi līdz 
2015. gada 1. janvārim un pēc tam ik 
desmit gadus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 10. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir tiesības, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar 18. pantu, pārskatīt 
saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā [lēmuma 
numurs], pamatojoties uz Direktīvu 
2004/8/EK, pirmo reizi līdz 2015. gada
1. janvārim un pēc tam ik desmit gadus.

Ņemot vērā tehnikas attīstību un 
jauninājumus, Komisijai ir tiesības, 
pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 
18. pantu, pārskatīt saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības, kas noteiktas Komisijas 
Lēmumā [lēmuma numurs], pamatojoties 
uz Direktīvu 2004/8/EK, pirmo reizi līdz 
2015. gada 1. janvārim un pēc tam ik 
desmit gadus.

Or. fi

Grozījums Nr. 1316
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 10. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai ir tiesības, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar 18. pantu, pārskatīt 

Komisijai ir tiesības, pieņemot deleģētos 
aktus saskaņā ar 18. pantu un atbilstīgi 
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saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības, 
kas noteiktas Komisijas Lēmumā [lēmuma 
numurs], pamatojoties uz Direktīvu 
2004/8/EK, pirmo reizi līdz 2015. gada 
1. janvārim un pēc tam ik desmit gadus.

tehnikas attīstībai, pārskatīt saskaņotās 
efektivitātes atskaites vērtības, kas 
noteiktas Komisijas Lēmumā [lēmuma 
numurs], pamatojoties uz Direktīvu 
2004/8/EK, pirmo reizi līdz 2015. gada 
1. janvārim un pēc tam ik desmit gadus.

Or. de

Pamatojums

Veicot izmaiņas, tehnikas attīstībai ir jābūt izšķirošajam apsvērumam.

Grozījums Nr. 1317
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Dalībvalstis nodrošina, lai jebkurš 
pieejamais koģenerācijas atbalsts būtu 
atkarīgs no tā, vai elektroenerģija tiek 
ražota augstas efektivitātes koģenerācijas 
režīmā un vai efektīvi tiek izmantots 
siltuma pārpalikums, lai panāktu 
primārās enerģijas ietaupījumus. Tās 
nediferencē uz vietas patērēto 
elektroenerģiju un elektroenerģiju, kuru 
eksportē uz tīklu. Valsts atbalstam 
koģenerācijai un centralizētās 
siltumapgādes ražošanai un tīkliem 
attiecīgā gadījumā ir jāpiemēro noteikumi 
par valsts atbalstu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1318
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 11. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Dalībvalstis nodrošina, lai jebkurš 
pieejamais koģenerācijas atbalsts būtu 
atkarīgs no tā, vai elektroenerģija tiek 
ražota augstas efektivitātes koģenerācijas 
režīmā un vai efektīvi tiek izmantots 
siltuma pārpalikums, lai panāktu 
primārās enerģijas ietaupījumus. Tās 
nediferencē uz vietas patērēto 
elektroenerģiju un elektroenerģiju, kuru 
eksportē uz tīklu. Valsts atbalstam 
koģenerācijai un centralizētās 
siltumapgādes ražošanai un tīkliem 
attiecīgā gadījumā ir jāpiemēro noteikumi 
par valsts atbalstu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1319
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Dalībvalstīm ir jāsniedz norādījumi 
par metodi, ko izmanto, lai aprēķinātu 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
izmaksu lietderīgumu. Par šiem 
norādījumiem tās informē Komisiju ne 
vēlāk kā līdz 2014. gada 1. janvārim.

Or. en

Grozījums Nr. 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 11.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Dalībvalstis nodrošina finansējumu 
no valsts budžeta shēmām, kas paredz 
logu nomaiņu un citus izolācijas 
pasākumus.

Or. es

Grozījums Nr. 1321
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas pārveide svītrots
Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas 
iekļauti šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma 
dara pieejamus Komisijai. Dalībvalstis 
iekļauj nekonfidenciālu kopsavilkumu, 
kurā ir iekļauta apkopota informācija no 
šīm uzskaitēm, 19. panta 2. punktā 
minētajos ziņojumos.

Or. en

Grozījums Nr. 1322
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
11. pants



AM\883845LV.doc PE475.983v01-0026/105 AM\

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas pārveide svītrots
Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas 
iekļauti šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma 
dara pieejamus Komisijai. Dalībvalstis 
iekļauj nekonfidenciālu kopsavilkumu, 
kurā ir iekļauta apkopota informācija no 
šīm uzskaitēm, 19. panta 2. punktā 
minētajos ziņojumos.

Or. en

Pamatojums

Nav nekādas vajadzības paralēli emisiju kvotu tirdzniecības sistēmai ieviest vēl kādu aktīvu 
reģistrācijas sistēmu.

Grozījums Nr. 1323
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas pārveide svītrots
Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas 
iekļauti šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma 
dara pieejamus Komisijai. Dalībvalstis 
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iekļauj nekonfidenciālu kopsavilkumu, 
kurā ir iekļauta apkopota informācija no 
šīm uzskaitēm, 19. panta 2. punktā 
minētajos ziņojumos.

Or. en

Pamatojums

Nav vai tikpat kā nav pierādījumu tam, ka šādas informācijas sniegšanai būs pozitīva 
ietekme, jo šī direktīva jau tāpat paredz stingras prasībās saskaņā ar kurām būs jāsniedz liels 
daudzums informācijas.

Grozījums Nr. 1324
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas 
iekļauti šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma 
dara pieejamus Komisijai. Dalībvalstis 
iekļauj nekonfidenciālu kopsavilkumu, 
kurā ir iekļauta apkopota informācija no 
šīm uzskaitēm, 19. panta 2. punktā 
minētajos ziņojumos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1325
Ioan Enciu

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

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas iekļauti 
šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma dara 
pieejamus Komisijai. Dalībvalstis iekļauj 
nekonfidenciālu kopsavilkumu, kurā ir 
iekļauta apkopota informācija no šīm 
uzskaitēm, 19. panta 2. punktā minētajos 
ziņojumos.

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas iekļauti 
šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma dara 
pieejamus Komisijai. Dalībvalstis iekļauj 
nekonfidenciālu kopsavilkumu, kurā ir 
iekļauta apkopota informācija no šīm 
uzskaitēm, 19. panta 2. punktā minētajos 
ziņojumos, un nodrošina, ka tiek
samazināts administratīvais slogs.

Or. ro

Grozījums Nr. 1326
Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas iekļauti 
šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma dara 
pieejamus Komisijai. Dalībvalstis iekļauj 
nekonfidenciālu kopsavilkumu, kurā ir 
iekļauta apkopota informācija no šīm 
uzskaitēm, 19. panta 2. punktā minētajos 
ziņojumos.

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 20 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas iekļauti 
šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma dara 
pieejamus Komisijai. Dalībvalstis iekļauj 
nekonfidenciālu kopsavilkumu, kurā ir 
iekļauta apkopota informācija no šīm 
uzskaitēm, 19. panta 2. punktā minētajos 
ziņojumos.

Or. it
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Pamatojums

Norādītie 20 MW ir pašreizējais minimālais slieksnis spēkstaciju iekļaušanai Eiropas emisiju 
tirdzniecības reģistrā (saistībā ar Kioto protokola īstenošanu).  Svarīgi ir tas, ka būtu 
iespējams izveidot divas datubāzes un salīdzināt to datus — vienu emisijām, otru enerģijas 
datiem.

Grozījums Nr. 1327
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas iekļauti 
šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma dara 
pieejamus Komisijai. Dalībvalstis iekļauj 
nekonfidenciālu kopsavilkumu, kurā ir 
iekļauta apkopota informācija no šīm 
uzskaitēm, 19. panta 2. punktā minētajos 
ziņojumos.

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk. To atjaunina ik pēc trim gadiem.
Ikgadējos datus par konkrētām iekārtām, 
kas iekļauti šajās uzskaitēs, pēc 
pieprasījuma dara pieejamus Komisijai.
Dalībvalstis iekļauj nekonfidenciālu 
kopsavilkumu, kurā ir iekļauta apkopota 
informācija no šīm uzskaitēm, 19. panta 
2. punktā minētajos ziņojumos.

Or. en

Pamatojums

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.
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Grozījums Nr. 1328
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas iekļauti 
šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma dara 
pieejamus Komisijai. Dalībvalstis iekļauj 
nekonfidenciālu kopsavilkumu, kurā ir 
iekļauta apkopota informācija no šīm 
uzskaitēm, 19. panta 2. punktā minētajos 
ziņojumos.

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk. To atjaunina ik pēc trim gadiem.
Ikgadējos datus par konkrētām iekārtām, 
kas iekļauti šajās uzskaitēs, pēc 
pieprasījuma dara pieejamus Komisijai.
Dalībvalstis iekļauj nekonfidenciālu 
kopsavilkumu, kurā ir iekļauta apkopota 
informācija no šīm uzskaitēm, 19. panta 
2. punktā minētajos ziņojumos.

Or. de

Pamatojums

Nepārprotamas norādes uz konkrētām iekārtām ir diskriminējošas. Pret visām enerģijas 
konversijas iekārtām ir jāizturas vienādi.

Grozījums Nr. 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 

Dalībvalstis saskaņā ar X pielikumu 
izveido datu uzskaiti visām iekārtām, kas 
veic kurināmā sadedzināšanu, ar kopējo 
nominālo ievadīto siltumjaudu 50 MW vai 
vairāk, un iekārtām, kas to teritorijā veic 
minerāleļļas un gāzes rafinēšanu. To 
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atjaunina ik pēc trim gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas iekļauti 
šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma dara 
pieejamus Komisijai. Dalībvalstis iekļauj 
nekonfidenciālu kopsavilkumu, kurā ir 
iekļauta apkopota informācija no šīm 
uzskaitēm, 19. panta 2. punktā minētajos 
ziņojumos.

atjaunina ik pēc pieciem gadiem. Ikgadējos 
datus par konkrētām iekārtām, kas iekļauti 
šajās uzskaitēs, pēc pieprasījuma dara 
pieejamus Komisijai. Dalībvalstis iekļauj 
nekonfidenciālu kopsavilkumu, kurā ir 
iekļauta apkopota informācija no šīm 
uzskaitēm, 19. panta 2. punktā minētajos 
ziņojumos.

Or. ro

Grozījums Nr. 1330
Judith A. Merkies

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
energoregulatori savos lēmumos par gāzes 
un elektroenerģijas infrastruktūras darbību 
pienācīgu uzmanību pievērstu 
energoefektivitātei. Jo īpaši tās nodrošina, 
lai tīkla tarifi un noteikumi tīkla operatorus 
mudinātu piedāvāt tīkla lietotājiem 
sistēmas pakalpojumus, kas ļautu tiem 
īstenot energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus viedo tīklu ieviešanas 
kontekstā.

Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
energoregulatori savos lēmumos par gāzes 
un elektroenerģijas infrastruktūras darbību 
pienācīgu uzmanību pievērstu 
energoefektivitātei. Jo īpaši tās nodrošina, 
lai tīkla tarifi un noteikumi tīkla operatorus 
mudinātu piedāvāt tīkla lietotājiem 
sistēmas pakalpojumus, kas ļautu tiem 
īstenot energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus viedo tīklu ieviešanas 
kontekstā. Turklāt dalībvalstis nodrošina, 
ka to energoregulatoru pieeja ir integrēta 
un ietver enerģijas ietaupījumu 
potenciālu enerģijas piegādes un 
galapatēriņa sektoros.

Or. en

Grozījums Nr. 1331
Gaston Franco

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

Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
energoregulatori savos lēmumos par gāzes 
un elektroenerģijas infrastruktūras darbību 
pienācīgu uzmanību pievērstu 
energoefektivitātei. Jo īpaši tās nodrošina, 
lai tīkla tarifi un noteikumi tīkla operatorus 
mudinātu piedāvāt tīkla lietotājiem 
sistēmas pakalpojumus, kas ļautu tiem 
īstenot energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus viedo tīklu ieviešanas 
kontekstā.

Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
energoregulatori savos lēmumos par gāzes 
un elektroenerģijas infrastruktūras darbību 
pienācīgu uzmanību pievērstu 
energoefektivitātei. Jo īpaši tās nodrošina, 
lai tīkla tarifi un noteikumi tīkla operatorus 
mudinātu piedāvāt tīkla lietotājiem 
sistēmas pakalpojumus, kas ļautu tiem 
īstenot energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus viedo tīklu ieviešanas 
kontekstā. Turklāt dalībvalstis nodrošina, 
ka to energoregulatoru pieeja ir integrēta 
un ietver enerģijas ietaupījumu 
potenciālu enerģijas piegādes un 
galapatēriņa sektoros.

Or. en

Pamatojums

Ar šīm ierosinātajām izmaiņām dalībvalstu energoregulatoriem atļautu atalgot vai atbalstīt 
tos vietējos vai reģionālos enerģijas uzņēmumus, kas darbojas energosistēmas interesēs.

Grozījums Nr. 1332
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
energoregulatori savos lēmumos par gāzes 
un elektroenerģijas infrastruktūras darbību 
pienācīgu uzmanību pievērstu 
energoefektivitātei. Jo īpaši tās nodrošina, 
lai tīkla tarifi un noteikumi tīkla operatorus 
mudinātu piedāvāt tīkla lietotājiem 
sistēmas pakalpojumus, kas ļautu tiem 
īstenot energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus viedo tīklu ieviešanas 
kontekstā.

Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
energoregulatori savos lēmumos par gāzes 
un elektroenerģijas infrastruktūras darbību 
pienācīgu uzmanību pievērstu 
energoefektivitātei. Jo īpaši tās nodrošina, 
lai tīkla tarifi un noteikumi tīkla operatorus 
mudinātu piedāvāt tīkla lietotājiem 
sistēmas pakalpojumus, kas ļautu tiem 
īstenot energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumus viedo tīklu ieviešanas 
kontekstā. Turklāt dalībvalstis nodrošina, 
ka to energoregulatoru pieeja ir integrēta 
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un ietver enerģijas ietaupījumu 
potenciālu enerģijas piegādes un 
galapatēriņa sektoros.

Or. en

Grozījums Nr. 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
energoregulatori savos lēmumos par gāzes 
un elektroenerģijas infrastruktūras darbību 
pienācīgu uzmanību pievērstu 
energoefektivitātei. Jo īpaši tās nodrošina, 
lai tīkla tarifi un noteikumi tīkla 
operatorus mudinātu piedāvāt tīkla 
lietotājiem sistēmas pakalpojumus, kas 
ļautu tiem īstenot energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumus viedo tīklu 
ieviešanas kontekstā.

Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
energoregulatori savos lēmumos par gāzes 
un elektroenerģijas infrastruktūras darbību 
pienācīgu uzmanību pievērstu 
energoefektivitātei. Jo īpaši tās nodrošina, 
lai tīkla tarifi un noteikumi kalpotu par 
stimulu energoefektivitātes palielināšanas
pasākumiem viedo tīklu ieviešanas 
kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 1334
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
mājsaimniecības vai teritoriālās vienības 
var novadīt elektrības tīklā pārpalikušo 
elektroenerģiju, kas saražota ar maza 
mēroga vai mikrotehnoloģijām, un 
saņemt par to kompensāciju. Ja 
iedzīvotājiem individuāli vai grupā pieder 
atjaunojamās enerģijas mikrosistēmas un 
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viņi tās darbina, saražotā enerģija netiek 
klasificēta kā ražošana, bet gan kā 
energoefektivitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1335
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tīkla noteikumi 
un tīkla tarifi, kurus nosaka vai apstiprina 
energoregulators, atbilstu XI pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā 
pamatnostādnes un kodeksus, kas izstrādāti 
saskaņā ar Regulu 714/2009 un Regulu 
715/2009.

Attiecībā uz elektroenerģiju dalībvalstis 
nodrošina, lai tīkla noteikumi un tīkla 
tarifi, kurus nosaka vai apstiprina 
energoregulators, atbilstu XI pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā 
pamatnostādnes un kodeksus, kas izstrādāti 
saskaņā ar Regulu Nr. 714/2009. Attiecībā 
uz gāzi dalībvalstis nodrošina, ka tīkla 
regulējums un energoregulatoru noteiktie 
vai apstiprinātie tarifi ir izstrādāti saskaņā 
ar Regulu Nr. 715/2009.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jānošķir prasības elektroenerģijas pārvadei un sadalei no prasībām dabasgāzes 
pārvadei un sadalei.

Grozījums Nr. 1336
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tīkla noteikumi 
un tīkla tarifi, kurus nosaka vai apstiprina 
energoregulators, atbilstu XI pielikumā 

Dalībvalstis nodrošina, lai elektroenerģijas 
tīkla noteikumi un elektroenerģijas tīkla 
tarifi, kurus nosaka vai apstiprina 
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noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā 
pamatnostādnes un kodeksus, kas izstrādāti 
saskaņā ar Regulu 714/2009 un Regulu 
715/2009.

energoregulators, atbilstu XI pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā 
pamatnostādnes un kodeksus, kas izstrādāti 
saskaņā ar Regulu 714/2009 un Regulu 
715/2009.

Or. en

Grozījums Nr. 1337
Paul Rübig

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai tīkla noteikumi 
un tīkla tarifi, kurus nosaka vai apstiprina 
energoregulators, atbilstu XI pielikumā 
noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā 
pamatnostādnes un kodeksus, kas izstrādāti 
saskaņā ar Regulu 714/2009 un Regulu 
715/2009.

Attiecībā uz elektroenerģiju dalībvalstis 
nodrošina, lai tīkla noteikumi un tīkla 
tarifi, kurus nosaka vai apstiprina
elektroenerģijas energoregulators, atbilstu 
XI pielikumā noteiktajiem kritērijiem, 
ņemot vērā pamatnostādnes un kodeksus, 
kas izstrādāti saskaņā ar Regulu 714/2009.

Or. en

Pamatojums

XI pielikums attiecas tikai uz elektroenerģiju, tāpēc 2. apakšpunktā jāsvītro jebkādas atsauces 
uz gāzi. 

Grozījums Nr. 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
energoregulatori stimulē, lai paralēli 
piegādei pieprasījuma reakcijas 
pasākumi, piemēram, reaģēšana uz 
pieprasījumu, nediskriminējošā veidā 
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pastāvētu visā piegādes ķēdē vietējos vai 
reģionālos enerģijas tirgos. 
Nepieciešamības gadījumā dalībvalstis 
pieprasa, lai valsts regulatori un pārvades 
sistēmu operatori noteiktu tehniskās 
specifikācijas dalībai enerģijas un trešās 
rezerves tirgos, pamatojoties uz 
tehniskajām prasībām par šo tirgu un 
pieprasījuma reakcijas spējām. 
Pieprasījuma reakcijas potenciāls ir 
pilnībā jāņem vērā, īstenojot dalībvalsts 
jaudas pietiekamības vai jebkādus citus 
energoapgādes drošības pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Pieprasījuma reakcija ir viens no būtiskākajiem jēdzieniem, kas šajā direktīvā jādefinē, jo tas 
ir samērā jauns, bet tam ir milzīgs ekonomiskais un ekoloģiskais potenciāls. Jāveicina 
pieprasījuma reakcijas piekļuve vairumtirdzniecības tirgiem un dalībvalstu un reģionālo 
pieprasījuma reakcijas tirgu izveide.

Grozījums Nr. 1339
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
energoregulatori stimulē enerģijas 
pieprasījuma pārvaldību (pieprasījuma 
reakciju) vietējos vai reģionālos 
vairumtirdzniecības tirgos.

Or. fr

Grozījums Nr. 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka valsts 
energoregulatori stimulē, lai paralēli 
piegādei pieprasījuma reakcijas 
pasākumi, piemēram, reaģēšana uz 
pieprasījumu, pastāvētu visā piegādes 
ķēdē vietējos vai reģionālos 
vairumtirdzniecības tirgos.

Or. en

Grozījums Nr. 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1 a. Dalībvalstis nodrošina, ka 
mājsaimniecības vai teritoriālās vienības 
var novadīt elektrības tīklā pārpalikušo 
elektroenerģiju, kas saražota ar maza 
mēroga vai mikrotehnoloģijām, un 
saņemt par to kompensāciju. Ja 
iedzīvotājiem individuāli vai grupā pieder 
atjaunojamās enerģijas mikrosistēmas un 
viņi tās darbina, saražotā enerģija netiek 
klasificēta kā ražošana, bet gan kā 
energoefektivitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 1342
Paul Rübig

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

2. Dalībvalstis līdz 2013. gada 30. jūnijam 
pieņem plānus, ar ko:

svītrots

a) novērtē to gāzes, elektroenerģijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūras energoefektivitātes 
potenciālus, jo īpaši attiecībā uz pārvadi, 
sadali, slodzes pārvaldību un sadarbspēju, 
un pieslēgumu enerģijas ražošanas 
iekārtām;
b) apzina konkrētus pasākumus un 
ieguldījumus, lai tīkla infrastruktūrā 
ieviestu rentablus energoefektivitātes 
uzlabojumus, ar detalizētiem to ieviešanas 
termiņiem.

Or. en

Pamatojums

Elektroenerģijas, gāzes un siltumapgādes operatori darbojas saskaņā ar ekonomikas 
uzņēmējdarbības noteikumiem, tādēļ to aktīvi ir izveidoti un tie strādā tik efektīvā veidā, cik 
vien tas ir iespējams.

Grozījums Nr. 1343
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) novērtē to gāzes, elektroenerģijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūras energoefektivitātes 
potenciālus, jo īpaši attiecībā uz pārvadi, 
sadali, slodzes pārvaldību un sadarbspēju, 
un pieslēgumu enerģijas ražošanas 
iekārtām;

a) novērtē to gāzes, elektroenerģijas un 
centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas 
infrastruktūras energoefektivitātes 
potenciālus, jo īpaši attiecībā uz pārvadi, 
sadali, slodzes pārvaldību un sadarbspēju, 
un pieslēgumu enerģijas ražošanas 
iekārtām, tostarp mikro un mazajiem 
enerģijas ražotājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 1344
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apzina konkrētus pasākumus un 
ieguldījumus, lai tīkla infrastruktūrā 
ieviestu rentablus energoefektivitātes 
uzlabojumus, ar detalizētiem to ieviešanas 
termiņiem.

b) apzina konkrētus pasākumus un 
ieguldījumus, lai tīkla infrastruktūrā 
ieviestu rentablus energoefektivitātes 
uzlabojumus vai pasākumus, kuru mērķis 
ir atvieglināt atjaunojamās enerģijas 
ražošanas integrāciju, ar detalizētiem to 
ieviešanas termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apzina konkrētus pasākumus un 
ieguldījumus, lai tīkla infrastruktūrā 
ieviestu rentablus energoefektivitātes 
uzlabojumus, ar detalizētiem to ieviešanas 
termiņiem.

b) apzina konkrētus pasākumus un 
ieguldījumus, lai tīkla infrastruktūrā 
ieviestu rentablus energoefektivitātes 
uzlabojumus vai pasākumus, kuru mērķis 
ir atvieglināt atjaunojamās enerģijas 
ražošanas integrāciju, ar detalizētiem to 
ieviešanas termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1346
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apzina konkrētus pasākumus un 
ieguldījumus, lai tīkla infrastruktūrā 
ieviestu rentablus energoefektivitātes 
uzlabojumus, ar detalizētiem to ieviešanas 
termiņiem.

b) apzina konkrētus pasākumus un 
ieguldījumus, lai tīkla infrastruktūrā 
ieviestu rentablus energoefektivitātes 
uzlabojumus, ar detalizētiem to ieviešanas 
termiņiem, pienācīgi ņemot vērā pārvades 
attālumus.

Or. pl

Pamatojums

Investīciju izmaksas un zudumi pārvades laikā ir atkarīgi no pārvades attālumiem.

Grozījums Nr. 1347
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) apzina konkrētus pasākumus un 
ieguldījumus, lai tīkla infrastruktūrā 
ieviestu rentablus energoefektivitātes 
uzlabojumus, ar detalizētiem to ieviešanas 
termiņiem.

b) prasa, lai tīklu operatori apzina 
konkrētus pasākumus un ieguldījumus, lai 
tīkla infrastruktūrā ieviestu rentablus 
energoefektivitātes uzlabojumus, ar 
detalizētiem to ieviešanas termiņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1348
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) novērtē savas gāzes, elektroenerģijas 
un centralizētās siltumapgādes un 
dzesēšanas infrastruktūras 
energoefektivitātes potenciālus, jo īpaši 
attiecībā uz pārvadi, sadali, slodzes 
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pārvaldību un sadarbspēju, un 
pieslēgumu enerģijas ražošanas iekārtām, 
tostarp mikro un maziem enerģijas 
ražotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) novērtē iespēju elektroenerģijas tirgū 
izveidot uz nākotni vērstu jaudu. Šajā 
novērtējumā ir jāiekļauj 
izmaksu/ieguvuma analīze ikvienas 
dalībvalsts tirgus pielāgošanai Eiropas 
tirgus mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izveido finansējuma avotus, iekļaujot 
tajos struktūrfondus, valstu, reģionālos 
vai vietējos fondus un plānotus 
aizņēmumus;

Or. ro

Grozījums Nr. 1351
Silvia-Adriana Ţicău
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) reaģē uz sociālām, tehniskām un 
finansiālām problēmām, kas radušās;

Or. ro

Grozījums Nr. 1352
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atļaut pie tīkla 
piesaistītai enerģijas pārvadei un sadalei 
shēmu un tarifu struktūru elementus ar 
sociālu mērķi ar noteikumu, ka jebkāda 
kropļojoša ietekme uz pārvades un sadales 
sistēmu ir cik vien iespējams neliela un 
nav nesamērīga ar sociālo mērķi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1353
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atļaut pie tīkla 
piesaistītai enerģijas pārvadei un sadalei 
shēmu un tarifu struktūru elementus ar 
sociālu mērķi ar noteikumu, ka jebkāda 
kropļojoša ietekme uz pārvades un sadales 
sistēmu ir cik vien iespējams neliela un 
nav nesamērīga ar sociālo mērķi.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu 
vai kas varētu kavēt pieprasījuma 
reakcijas pasākumu dalību līdzsvarošanā 
un papildpakalpojumos, tostarp 
pakalpojumu agregatori. Pārvades un 
sadales tarifi jo īpaši jānosaka tā, lai 
atalgotu tīklu operatorus efektīviem par 
infrastruktūras projektu un darbības 
uzlabojumiem, vienlaikus novēršot 
stimulus caurlaidspējas palielināšanai, un 
jāturpina nodrošināt pienācīgus cenu 
signālus un energotaupības stimulus 
tiešajiem patērētājiem. Šajā ziņā 
dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

Or. en

Pamatojums

Nodrošinot energoefektivitātes programmas patērētājiem atbilstīgi tradicionālajam komunālo 
pakalpojumu uzņēmējdarbības modelim, rodas pamatīgs konflikts ar komunālo pakalpojumu 
sniedzēju finansiālajiem mērķiem, kuri palielina ieņēmumus ar lielāku pārdotās enerģijas 
apjomu. Pasākumiem jābūt tādiem, kas atalgo pakalpojumu sniedzējus par investīcijām 
energoefektivitātes uzlabošanā viņu klientu mājās, uzņēmumos, iestādēs un ražotnēs.
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Grozījums Nr. 1355
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Pārvades un sadales tarifi jo īpaši 
jānosaka tā, lai atalgotu tīklu operatorus 
efektīviem par infrastruktūras projektu un 
darbības uzlabojumiem, vienlaikus 
novēršot stimulus caurlaidspējas 
palielināšanai, un jāturpina nodrošināt 
pienācīgus cenu signālus un 
energotaupības stimulus tiešajiem 
patērētājiem. Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā 
ar Direktīvas 2009/72/EK 3. panta 
2. punktu un 2009/73/EK 3. panta 
2. punktu var uzlikt uzņēmumiem, kas 
darbojas gāzes un elektroenerģijas nozarē, 
sabiedrisko pakalpojumu saistības 
energoefektivitātes ziņā.

Or. en

Pamatojums

Energotaupības un energoefektivitātes pasākumi par ļaut pakalpojumu saņēmējiem ietaupīt 
naudu un palīdzēt samazināt Eiropas atkarību no ārvalstu piegādēm. Pasākumiem jābūt 
tādiem, kas atalgo investīcijas pakalpojumu sniedzēju klientu energoefektivitātes uzlabošanā, 
proti, energoefektīvās mājās, uzņēmumos, iestādēs un ražotnēs, nevis rīkojas saskaņā ar 
principu — ieņēmumu palielināšana, palielinot pārdotās enerģijas apjomu.

Grozījums Nr. 1356
Marita Ulvskog

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

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Pārvades un sadales tarifi jo īpaši 
jānosaka tā, lai atalgotu tīklu operatorus 
efektīviem par infrastruktūras projektu un 
darbības uzlabojumiem, vienlaikus 
novēršot stimulus caurlaidspējas 
palielināšanai, un jāturpina nodrošināt 
pienācīgus cenu signālus un 
energotaupības stimulus tiešajiem 
patērētājiem. Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā 
ar Direktīvas 2009/72/EK 3. panta 
2. punktu un 2009/73/EK 3. panta 
2. punktu var uzlikt uzņēmumiem, kas 
darbojas gāzes un elektroenerģijas nozarē, 
sabiedrisko pakalpojumu saistības 
energoefektivitātes ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 1357
Catherine Trautmann

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu, 
un veicina pasākumus, ar kuriem tiek 
stimulēta tiešo patērētāju līdzdalība 
enerģijas tirgos, jo īpaši ar enerģijas 
patēriņa modulācijas programmu 
palīdzību. Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvas 2009/72/EK 3. panta 2. punktu 
un 2009/73/EK 3. panta 2. punktu var 
uzlikt uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
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pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1358
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek atcelti 
transportēšanas un sadales tarifos 
iestrādātie stimuli, kas nevajadzīgi 
palielina sadalītās vai transportētās 
enerģijas apjomu, un tā vietā stimuli tiek 
pārorientēti uz patērētāju līdzdalību 
sistēmas efektivitātē, tostarp pieprasījuma 
reakcijā. Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar 
Direktīvas 2009/72/EK 3. panta 2. punktu 
un 2009/73/EK 3. panta 2. punktu var 
uzlikt uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek atcelti 
transportēšanas un sadales tarifos 
iestrādātie stimuli, kas nevajadzīgi 
palielina sadalītās vai transportētās 
enerģijas apjomu, un tā vietā stimuli tiek 
pārorientēti uz patērētāju līdzdalību 
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2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

sistēmas efektivitātē, tostarp pieprasījuma 
reakcijā, atkarībā no valsts apstākļiem. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 1360
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek atcelti 
transportēšanas un sadales tarifos 
iestrādātie stimuli, kas nevajadzīgi 
palielina sadalītās vai transportētās 
enerģijas apjomu, un tā vietā stimuli tiek 
pārorientēti uz patērētāju līdzdalību 
sistēmas efektivitātē, tostarp pieprasījuma 
reakcijā, atkarībā no valsts apstākļiem. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 1361
Bendt Bendtsen

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

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti
pārvades un sadales tarifos iestrādātie
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu.
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti
pārvades un sadales tarifos iestrādātie
pamudinājumi, kas neveicina 
energoefektivitāti enerģijas ražošanā, 
pārvadē un sadalē. Šajā ziņā dalībvalstis 
saskaņā ar Direktīvas 2009/72/EK 3. panta 
2. punktu un 2009/73/EK 3. panta 
2. punktu var uzlikt uzņēmumiem, kas 
darbojas gāzes un elektroenerģijas nozarē, 
sabiedrisko pakalpojumu saistības 
energoefektivitātes ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 1362
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai tiek atcelti 
pārvades un sadales tarifos iestrādātie 
pamudinājumi, kas nevajadzīgi palielina 
sadalītās vai pārvadītās enerģijas apjomu. 
Šajā ziņā dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 
2009/72/EK 3. panta 2. punktu un 
2009/73/EK 3. panta 2. punktu var uzlikt 
uzņēmumiem, kas darbojas gāzes un 
elektroenerģijas nozarē, sabiedrisko 
pakalpojumu saistības energoefektivitātes 
ziņā. Tam nevajadzētu liegt operatoriem 
ieviest uz izmaksām balstītas tarifu 
shēmas.

Or. de

Pamatojums

Viedo skaitītāju ieviešanas rezultātā tarifi aizvien vairāk tiks atsaistīti no patēriņa (apjoma) 
un aizvien vairāk būs atkarīgi no elektroenerģijas un siltuma pieejamības. Jāņem vērā šī 
tendence, kas izriet no politiskiem lēmumiem.
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Grozījums Nr. 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis pieņem pasākumus un 
pamatnostādnes pieprasījuma reakcijas 
veicināšanai un izmantošanai ražotnēs, 
komerciālās un dzīvojamajās vietās un 
ēkās, īpaši attiecībā uz pieprasījuma 
reakcijas resursu integrēšanu 
reģionālajos enerģijas tirgos un to 
pieslēgšanu enerģijas tīklam, nākotnē 
pieņemot dalībvalstu rīcības plānus viedo 
tīklu izveidei.

Or. en

Pamatojums

Sasaistot energoefektivitāti ar pieprasījuma reakcijas tehnoloģijām un programmām, tiks 
optimizēts enerģijas patēriņš ēkās atbilstīgi vispārējām tīkla prasībām un efektivitātei 
(piemēram, maksimālā noslogojuma brīžos).

Grozījums Nr. 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 
2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu 
16. panta 2. punktu, kas piešķir prioritāti 
piekļuvei no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem ražotai elektrībai un tās piegādei 
tīklā, dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
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un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 1365
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 
2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu 
16. panta 2. punktu, kas piešķir prioritāti 
piekļuvei no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem ražotai elektrībai un tās piegādei 
tīklā, dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 1366
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 

Saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK 
16. panta 2. punktu, kas piešķir prioritāti 
piekļuvei no atjaunojamiem enerģijas 
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pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

avotiem ražotai elektrībai un tās piegādei 
tīklā, dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

Or. en

Pamatojums

Šai direktīvai nevajadzētu traucēt pamudinājumiem izmantot atjaunojamās enerģijas avotus, 
par kuriem panākta vienošanās, pieņemot Direktīvu 2009/28/EK.

Grozījums Nr. 1367
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu un lietderību 
izmaksu ziņā, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 1368
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
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prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

prasībām, kas attiecas uz tīkla uzticamības 
un drošības saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikuši 
energoregulatori, pārvades sistēmu 
operatori un sadales sistēmu operatori savā 
teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 1369
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) garantētu elektroenerģijas, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
pārvadi un sadali;

a) garantētu elektroenerģijas, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
pārvadi un sadali, dodot tai priekšroku 
salīdzinājumā ar elektroenerģiju, kas 
ražota no mazāk efektīvajiem fosilajiem 
kurināmajiem, tiktāl, ciktāl to ļauj 
dalībvalsts elektroenerģijas sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 1370
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
prioritāti vai garantētu piekļuvi tīklam;

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
prioritāti vai garantētu piekļuvi tīklam, ja 
elektroenerģija ir ražota tādā 
koģenerācijas iekārtā, kuru darbina ar 
atjaunojamiem enerģijas avotiem un/vai 
iekārtas apsildīšanai vajadzīgais siltuma 
apjoms ir vismaz tāds pats, kādu tā 
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saražo;

Or. fr

Grozījums Nr. 1371
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
prioritāti vai garantētu piekļuvi tīklam;

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
prioritāti vai garantētu piekļuvi tīklam, 
dodot tai priekšroku salīdzinājumā ar 
elektroenerģiju, kas ražota no mazāk 
efektīvajiem fosilajiem kurināmajiem, 
tiktāl, ciktāl to ļauj dalībvalsts 
elektroenerģijas sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 1372
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
prioritāti vai garantētu piekļuvi tīklam;

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
prioritāti vai garantētu piekļuvi tīklam, 
dodot tai priekšroku arī salīdzinājumā ar 
atjaunoto enerģiju;

Or. de

Pamatojums

Apvienojot elektroenerģijas un siltuma ražošanu koģenerācijā, siltuma ražošana arī 
samazinātos, ja priekšroka tiktu dota tādas elektroenerģijas izmantošanai, kas ražota no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem. Tādēļ praktisku apsvērumu dēļ koģenerācijai jādod 
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priekšroka arī salīdzinājumā ar atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu.

Grozījums Nr. 1373
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
prioritāti vai garantētu piekļuvi tīklam;

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
garantētu piekļuvi tīklam;

Or. en

Pamatojums

Prioritāte piekļuvei koģenerācijā ražotai enerģijai vai tās piegādei nedarbojas atklātos 
enerģijas tirgos, kuri paplašināsies un sasniegs Eiropas mērogu.  Prioritāte šādas enerģijas 
piegādei kropļos konkurenci elektroenerģijas tirgū, tādēļ tā nav pieņemama. Tā vietā 
garantēta piekļuve ir skaidrs un labs risinājums, jo tas atbildīs direktīvai par atjaunojamiem 
enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 1374
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
prioritāti vai garantētu piekļuvi tīklam;

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
garantētu piekļuvi tīklam;

Or. en

Grozījums Nr. 1375
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
prioritāti vai garantētu piekļuvi tīklam;

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
garantētu piekļuvi tīklam;

Or. en

Grozījums Nr. 1376
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
prioritāti vai garantētu piekļuvi tīklam;

b) nodrošinātu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas procesā, 
garantētu piekļuvi tīklam;

Or. en

Pamatojums

Atklātā elektroenerģijas tirgū elektroenerģijas piegāde ir balstīta uz ražošanas izmaksām. 
Nav iespējams piešķirt kādiem operatoriem prioritāru piekļuvi vai iespējas piegādāt 
prioritārā kārtā. Tuvākajos gados Eiropā elektroenerģijas tirgi kļūst aizvien atvērtāki 
konkurencei, un šo tendenci nevajadzētu palēnināt. Piegādes prioritāte kropļotu konkurenci 
elektroenerģijas tirgū. Tā vietā garantēta piekļuve ir skaidrs un labs risinājums, jo tas 
atbildīs direktīvai par atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Grozījums Nr. 1377
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas 
iegūta augstas efektivitātes koģenerācijas 

svītrots
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režīmā.

Or. en

Grozījums Nr. 1378
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas 
iegūta augstas efektivitātes koģenerācijas 
režīmā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1379
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas 
iegūta augstas efektivitātes koģenerācijas 
režīmā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1380
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts



AM\883845LV.doc PE475.983v01-0057/105 AM\

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas 
iegūta augstas efektivitātes koģenerācijas 
režīmā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1381
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas 
iegūta augstas efektivitātes koģenerācijas 
režīmā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1382
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā.

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
ja elektroenerģija ir ražota tādā 
koģenerācijas iekārtā, kuru darbina ar 
atjaunojamiem enerģijas avotiem un/vai 
iekārtas apsildīšanai vajadzīgais siltuma 
apjoms ir vismaz tāds pats, kādu tā 
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saražo;

Or. fr

Grozījums Nr. 1383
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota,
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas 
iegūta augstas efektivitātes koģenerācijas 
režīmā.

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota, jāatbalsta 
elektroenerģija, kas iegūta augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
atbilstīgi iekšējam elektroenerģijas tirgum 
un tā, lai būtu pēc iespējas mazāki tirgus 
kropļojumi un negatīva ietekme uz tādas 
elektroenerģijas izmantošanas 
veicināšanu, kas ražota no atjaunojamiem 
enerģijas avotiem.

Or. en

Pamatojums

Koģenerācija būtu jāatbalsta. Tomēr tādi faktori kā energoapgādes drošība, darbavietu 
radīšana un klimata pārmaiņu mazināšana liek vairāk atbalstīt nevis koģenerāciju, kas 
izmanto fosilos kurināmos, bet gan koģenerāciju, kas izmanto atjaunojamos enerģijas avotus. 
Ar šo direktīvu vajadzētu izveidot atbalstu visiem koģenerācijas veidiem, nepiešķirot prioritāti 
enerģijas piegādei uz labi funkcionējošu elektroenerģijas tirgu un stimulu atjaunojamo 
enerģijas avotu izmantošanai rēķina. Direktīva 2009/28/EK paredz dot priekšroku 
koģenerācijai, kas izmanto atjaunojamos enerģijas avotus.

Grozījums Nr. 1384
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izvēloties, kura elektroenerģijas c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
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ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā.

ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
salīdzinājumā ar elektroenerģiju, kas 
ražota no mazāk efektīvajiem fosilajiem 
kurināmajiem, tiktāl, ciktāl to ļauj 
dalībvalsts elektroenerģijas sistēma;

Or. en

Grozījums Nr. 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā.

c) izvēloties, kura elektroenerģijas 
ražošanas iekārta tiks izmantota, 
priekšroku dotu elektroenerģijai, kas iegūta 
augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā, 
tiktāl, ciktāl to ļauj dalībvalsts 
elektroenerģijas sistēmas droša un 
uzticama darbība.

Or. en

Grozījums Nr. 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un 
mikrokoģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai.

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un 
mikrokoģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai. Attiecībā uz tām 
mikrokoģenerācijas iekārtām, kuras 
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iedzīvotāji uzstādījuši individuāli, 
attiecīgās iestādes izskata iespēju aizstāt 
atļauju ar vienkāršotu paziņojumu 
kompetentajai iestādei.  Dalībvalstis, kas 
piešķir prioritāti piekļuvei tādai enerģijai,
kas ražota augstas efektivitātes 
koģenerācijas režīmā, kā arī 
elektroenerģijai, kas ražota no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, pieņem 
savus noteikumus, ar kuriem nodrošina 
elektroenerģijas sistēmas stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un 
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai.

Dalībvalstis īpaši veicina mazo un mikro 
koģenerācijas iekārtu augstas efektivitātes 
koģenerācijas režīmā saražotās 
elektroenerģijas pieslēgumu tīkla sistēmai.
Dalībvalstis jo īpaši mudina tīklu 
operatorus izveidot „uzstādi un ziņo” 
procedūras mikro koģenerācijas vienību, 
lai vienkāršotu un saīsinātu atļaujas 
procedūru individuāliem iedzīvotājiem un 
uzstādītājiem.

Or. en

Pamatojums

Novēršot nevajadzīgu administratīvo slogu un paātrinot atļaujas piešķiršanas procedūru 
mikro koģenerācijas iekārtu uzstādīšanai, tiktu sekmēta šīs svarīgās tehnoloģijas attīstība un 
aizmantošana.

Grozījums Nr. 1388
Maria Da Graça Carvalho
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai.

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai. Attiecībā uz tām 
mikrokoģenerācijas iekārtām, kuras 
iedzīvotāji uzstādījuši individuāli, 
attiecīgās iestādes izveido piemērotu un 
vienkāršu procedūru ziņošanai 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 1389
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un 
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai.

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un 
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai. Attiecībā uz tām 
mikrokoģenerācijas iekārtām, kuras 
iedzīvotāji uzstādījuši individuāli, 
attiecīgās iestādes izveido piemērotu un 
vienkāršu procedūru ziņošanai 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir novērst nevajadzīgu administratīvu procesu, kuru piemēro tām 
individuāli lietojamās telpās uzstādītām mikrokoģenerācijas iekārtām, lai tādējādi veicinātu 
šīs tehnoloģijas attīstību.



AM\883845LV.doc PE475.983v01-0062/105 AM\

LV

Grozījums Nr. 1390
Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un 
mikrokoģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai.

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai. Attiecībā uz tām 
mikrokoģenerācijas iekārtām, kuras 
iedzīvotāji uzstādījuši individuāli, 
attiecīgās iestādes izveido piemērotu un 
vienkāršu procedūru ziņošanai 
kompetentajai iestādei.

Or. en

Grozījums Nr. 1391
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un 
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai.

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai. Attiecībā uz mikro koģenerācijas 
iekārtām, kas uzstādītas individuālās 
ēkās, kompetentās iestādes izveido 
vienkāršu ziņošanas procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 1392
Hannes Swoboda
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pilsētās dalībvalstis var dot priekšroku 
lielām augstas efektivitātes vienībām.

Or. de

Grozījums Nr. 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas 
iekārtas darbībai. Pārvades sistēmas 
operatori un sadales sistēmas operatori 
nodrošina, lai šādi pakalpojumi būtu daļa 
no pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams un atklāts rūpīgām pārbaudēm.

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai
tad, ja tas atbilst augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtas darbības režīmam,
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori un pieprasījuma 
reakcijas agregatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī. Pārvades sistēmas 
operatori un sadales sistēmas operatori 
nodrošina, lai šādi pakalpojumi būtu daļa 
no pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams un atklāts rūpīgām pārbaudēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1394
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
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nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai. Pārvades sistēmas operatori un 
sadales sistēmas operatori nodrošina, lai 
šādi pakalpojumi būtu daļa no 
pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams un atklāts rūpīgām pārbaudēm.

nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori un enerģijas 
patēriņa modulācijas programmu 
agregatori var piedāvāt balansēšanas 
pakalpojumus un citus funkcionālos 
pakalpojumus pārvades sistēmu operatoru 
vai sadales sistēmu operatoru līmenī, kur 
tie ir atbilstoši augstas efektivitātes 
koģenerācijas iekārtas darbībai. Pārvades 
sistēmas operatori un sadales sistēmas 
operatori nodrošina, lai šādi pakalpojumi 
būtu daļa no pakalpojumu iepirkuma 
procesa, kas ir pārredzams un atklāts 
rūpīgām pārbaudēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai. Pārvades sistēmas operatori un 
sadales sistēmas operatori nodrošina, lai 
šādi pakalpojumi būtu daļa no 
pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams un atklāts rūpīgām pārbaudēm.

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori un pieprasījuma 
reakcijas agregatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai. Pārvades sistēmas operatori un 
sadales sistēmas operatori nodrošina, lai 
šādi pakalpojumi būtu daļa no 
pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams un atklāts rūpīgām pārbaudēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1396
Paul Rübig
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts –1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai. Pārvades sistēmas operatori un 
sadales sistēmas operatori nodrošina, lai 
šādi pakalpojumi būtu daļa no 
pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams un atklāts rūpīgām pārbaudēm.

Dalībvalstis var veikt piemērotas darbības, 
lai nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai un tas ir ekonomiski un tehniski 
iespējams. Pārvades sistēmas operatori un 
sadales sistēmas operatori nodrošina, lai 
šādi pakalpojumi būtu daļa no 
pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams un atklāts rūpīgām pārbaudēm.

Or. en

Pamatojums

Jāsaprot, ka jebkāda veida papildu darbībām ir ekonomiski ierobežojumi.

Grozījums Nr. 1397
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai. Pārvades sistēmas operatori un 
sadales sistēmas operatori nodrošina, lai 
šādi pakalpojumi būtu daļa no 

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai un tas ir ekonomiski iespējams.
Pārvades sistēmas operatori un sadales 
sistēmas operatori nodrošina, lai šādi 
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pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams un atklāts rūpīgām pārbaudēm.

pakalpojumi būtu daļa no pakalpojumu 
iepirkuma procesa, kas ir pārredzams un 
atklāts rūpīgām pārbaudēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1398
Vladimir Urutchev

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai. Pārvades sistēmas operatori un 
sadales sistēmas operatori nodrošina, lai 
šādi pakalpojumi būtu daļa no 
pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams un atklāts rūpīgām pārbaudēm.

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai un tas ir ekonomiski iespējams.
Pārvades sistēmas operatori un sadales 
sistēmas operatori nodrošina, lai šādi 
pakalpojumi būtu daļa no pakalpojumu 
iepirkuma procesa, kas ir pārredzams un 
atklāts rūpīgām pārbaudēm.

Or. en

Grozījums Nr. 1399
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 

Dalībvalstis veic piemērotas darbības, lai 
nodrošinātu to, ka augstas efektivitātes 
koģenerācijas operatori var piedāvāt 
balansēšanas pakalpojumus un citus 
funkcionālos pakalpojumus pārvades 
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sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai. Pārvades sistēmas operatori un 
sadales sistēmas operatori nodrošina, lai 
šādi pakalpojumi būtu daļa no 
pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams un atklāts rūpīgām pārbaudēm.

sistēmu operatoru vai sadales sistēmu 
operatoru līmenī, kur tie ir atbilstoši 
augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas 
darbībai. Pārvades sistēmas operatori un 
sadales sistēmas operatori nodrošina, lai 
šādi pakalpojumi būtu daļa no 
pakalpojumu iepirkuma procesa, kas ir 
pārredzams, nediskriminējošs un atklāts 
rūpīgām pārbaudēm.

Or. ro

Grozījums Nr. 1400
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgā gadījumā dalībvalstis var 
pieprasīt pārvades sistēmas operatoriem 
un sadales operatoriem veicināt augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtu 
izvietošanu netālu no pieprasījuma 
vietām, samazinot pieslēguma un sistēmas 
izmantošanas maksas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1401
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgā gadījumā dalībvalstis var 
pieprasīt pārvades sistēmas operatoriem 
un sadales operatoriem veicināt augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtu 
izvietošanu netālu no pieprasījuma 
vietām, samazinot pieslēguma un sistēmas 

svītrots
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izmantošanas maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 1402
Marian-Jean Marinescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstīgā gadījumā dalībvalstis var 
pieprasīt pārvades sistēmas operatoriem un 
sadales operatoriem veicināt augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtu 
izvietošanu netālu no pieprasījuma vietām, 
samazinot pieslēguma un sistēmas 
izmantošanas maksas.

Atbilstīgā gadījumā dalībvalstis var 
pieprasīt pārvades sistēmas operatoriem un 
sadales operatoriem veicināt augstas 
efektivitātes koģenerācijas iekārtu 
izvietošanu netālu no siltumenerģijas 
pieprasījuma vietām, samazinot 
pieslēguma un sistēmas izmantošanas 
maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 1403
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis var ļaut elektroenerģijas 
ražotājiem, kas izmanto augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmu un 
vēlas pieslēgties tīklam, izsludināt 
konkursu par pieslēgšanas darbiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1404
Hannes Swoboda
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis var ļaut elektroenerģijas 
ražotājiem, kas izmanto augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmu un vēlas 
pieslēgties tīklam, izsludināt konkursu par 
pieslēgšanas darbiem.

7. Dalībvalstis var ļaut elektroenerģijas 
ražotājiem, kas izmanto augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmu un vēlas 
pieslēgties tīklam, izsludināt konkursu par 
pieslēgšanas darbiem. To darot, ir jāņem 
vērā tīkla operatoru noteiktie tehniskie un 
drošības standarti.

Or. de

Grozījums Nr. 1405
Catherine Trautmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Saistībā ar nākotnē pieņemamajiem 
rīcības plāniem viedo tīklu izmantošanai, 
dalībvalstis detalizēti izskaidro, kā 
enerģijas tīklos, īpaši vietējā un reģionālā 
līmenī, būtu iespējams integrēt enerģijas 
patēriņa modulācijas programmas, un 
sniedz informāciju par tādu tehnoloģiju 
izmantošanu, kas atvieglo ēku un ražotņu 
pieslēgšanu enerģijas tīklam.

Or. fr

Grozījums Nr. 1406
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Saistībā ar nākotnē pieņemamajiem 
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rīcības plāniem, kuros tiks noteikti mērķi 
viedo tīklu izmantošanai, dalībvalstis 
apkopo informāciju par to, kā 
pieprasījuma resursus varētu integrēt 
reģionālajos elektroenerģijas tīklos, un 
sniedz ziņas par tādu tehnoloģiju 
izmantošanu, kas tiešajiem patērētājiem 
atvieglo pieprasījuma reakcijas resursu 
pievienošanu enerģijas tīklam.

Or. en

Grozījums Nr. 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina, lai 
energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, būtu pieejamas sertifikācijas 
shēmas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas 
shēmas.

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina, lai 
energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, būtu pieejamas kvalifikācijas 
shēmas. Dalībvalstis pārskata, cik lielā 
mērā dažādas apmācības un 
tālākizglītības sistēmas nosedz 
nepieciešamās prasmes.

Or. de

Grozījums Nr. 1408
Catherine Trautmann

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

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina, lai 
energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, būtu pieejamas sertifikācijas 
shēmas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas 
shēmas.

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina, lai 
energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, būtu pieejamas sertifikācijas 
shēmas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas 
shēmas. Šīs sertifikācijas un kvalifikācijas 
shēmas ir detalizēti aprakstītas 
XIIIa pielikumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 1409
Gunnar Hökmark

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina, lai 
energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, būtu pieejamas sertifikācijas 
shēmas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas 
shēmas.

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis, ja tās to uzskata par 
nepieciešamu, līdz 2014. gada 1. janvārim 
nodrošina, lai energopakalpojumu 
sniedzējiem, energoaudita veicējiem un 
citu energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, būtu pieejamas sertifikācijas 
shēmas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas 
shēmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1410
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes un uzticamības 
līmeni, dalībvalstis līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina, lai 
energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, būtu pieejamas sertifikācijas 
shēmas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas 
shēmas.

1. Lai sasniegtu augstu tehniskās 
kompetences, objektivitātes, efektivitātes
un uzticamības līmeni, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim nodrošina, lai
energopakalpojumu sniedzējiem, 
energoaudita veicējiem un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenotājiem, tostarp būves 
elementu uzstādītājiem atbilstoši 
Direktīvas 2010/31/ES 2. panta 9. punkta 
definīcijai, būtu pieejamas sertifikācijas 
shēmas vai līdzvērtīgas kvalifikācijas 
shēmas.

Or. ro

Grozījums Nr. 1411
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek izveidota jauna shēma, 
dalībvalstīm sadarbībā ar attiecīgajām 
iesaistītajām pusēm ir jānodrošina, ka tā 
atbilst shēmām un praksei, kas jau tiek 
īstenota dalībvalsts līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā mazo uzņēmumu sertifikācijas shēmu sarežģītību, nekādā gadījumā nedrīkst 
ieviest tādas jaunas shēmas, kas kaitē esošajām profesionālās kvalifikācijas shēmām, ar 
kurām tiek panākta speciālistu kompetence.
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Grozījums Nr. 1412
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis 1. punktā minētās 
sertifikācijas shēmas vai līdzvērtīgas 
kvalifikācijas shēmas padara publiski 
pieejamas un sadarbojas savā starpā un ar 
Komisiju, lai veiktu shēmu salīdzināšanu 
un atzīšanu.

2. Dalībvalstis 1. punktā minētās 
sertifikācijas shēmas vai līdzvērtīgas 
kvalifikācijas shēmas padara publiski 
pieejamas un sadarbojas savā starpā un ar 
Komisiju, lai veiktu shēmu salīdzināšanu 
un atzīšanu, kā attiecībā uz regulētajām 
profesijām to paredz 
Direktīva 2005/36/EK par profesionālo 
kvalifikāciju atzīšanu.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā mazo uzņēmumu sertifikācijas shēmu sarežģītību, nekādā gadījumā nedrīkst 
ieviest tādas jaunas shēmas, kas kaitē esošajām profesionālās kvalifikācijas shēmām, ar 
kurām tiek panākta speciālistu kompetence.

Grozījums Nr. 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis 1. punktā minētās 
sertifikācijas shēmas vai līdzvērtīgas 
kvalifikācijas shēmas padara publiski 
pieejamas un sadarbojas savā starpā un ar 
Komisiju, lai veiktu shēmu salīdzināšanu 
un atzīšanu.

2. Dalībvalstis 1. punktā minētās 
sertifikācijas shēmas vai līdzvērtīgas 
kvalifikācijas shēmas padara publiski 
pieejamas un sadarbojas savā starpā un ar 
Komisiju, lai veiktu shēmu salīdzināšanu 
un atzīšanu, neskarot 
Direktīvu 2005/36/EK.

Or. de
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Grozījums Nr. 1414
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis 1. punktā minētās 
sertifikācijas shēmas vai līdzvērtīgas 
kvalifikācijas shēmas padara publiski 
pieejamas un sadarbojas savā starpā un ar 
Komisiju, lai veiktu shēmu salīdzināšanu 
un atzīšanu.

2. Dalībvalstis 1. punktā minētās 
sertifikācijas shēmas vai līdzvērtīgas 
kvalifikācijas shēmas padara publiski 
pieejamas un savstarpēji atzīst cita citas 
shēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1415
Angelika Niebler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tomēr, lai nodrošinātu augstu 
tehniskās kompetences, objektivitātes un 
uzticamības līmeni, dalībvalstis, kurām 
jau ir saraksti ar energopakalpojumu 
sniedzējiem, enerģijas auditoriem un 
energoegfektivitātes pasākumiem, var 
izmantot šos sarakstus, vienlaikus 
nodrošinot, ka pakalpojumu sniedzējus 
var iekļaut sarakstā tikai tad, ja tiem ir 
noteiktas kvalifikācijas, un tikai noteiktos 
apstākļos.

Or. de

Pamatojums

Daudzām dalībvalstīm jau ir saraksti ar energopakalpojumu sniedzējiem, enerģijas 
auditoriem un energoegfektivitātes pasākumiem. Šīm dalībvalstīm jaunu sertifikācijas shēmu 
ieviešana, nevis esošo shēmu izmantošana nozīmētu papildu birokrātisko slogu.
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Grozījums Nr. 1416
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Jāatzīst esošās sertifikācijas shēmas 
vai tām līdzvērtīgas kvalifikācijas shēmas, 
kas attiecas uz energopakalpojumu 
sniedzējiem, enerģijas auditoriem un 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumiem, ja ar tām tiek izpildīta 
prasība panākt augstu tehniskās 
kompetences līmeni.

Or. de

Pamatojums

Daudzi uzņēmumi enerģijas patēriņa uzraudzībai jau ir ieviesuši sertifikācijas shēmas vai 
līdzvērtīgas kvalifikācijas shēmas. Uzņēmumam ir jābūt iespējai izlemt, kuru shēmu izmantot, 
atkarībā no tam raksturīgiem apstākļiem un prasībām. Mērķis ir izvairīties no pārklāšanās un 
integrēt ziņošanas pienākumus.

Grozījums Nr. 1417
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija, izpratnes veidošana un 
apmācība

1. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
par pieejamiem energoefektivitātes 
mehānismiem un finanšu un tiesisko 
pamatu ir pārredzama, un tās plaši un 
aktīvi izplata to visiem attiecīgiem tirgus 
dalībniekiem, tostarp patērētājiem, 
celtniekiem, arhitektiem, inženieriem, 
vides auditoriem un ēku elementu 
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uzstādītājiem, kā tas noteikts Direktīvā 
2010/31/ES. Tās nodrošina, ka bankas un 
citas finanšu iestādes ir informētas par 
līdzdalības iespējām energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu finansēšanā.
2. Dalībvalstīs izveido atbilstošus 
nosacījumus un stimulus tirgus 
dalībniekiem, lai enerģijas patērētājiem 
nodrošinātu atbilstošu un mērķtiecīgu 
informāciju un padomus 
energoefektivitātes jomā.
3. Dalībvalstis ar ieinteresēto personu, 
tostarp vietējo un reģionālo pašvaldību, 
līdzdalību izstrādā piemērotas 
informācijas, izpratnes veidošanas un 
mācību programmas, lai informētu 
iedzīvotājus par ieguvumiem un 
praktiskiem aspektiem, ko dod 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi.
4. Komisija nodrošina, ka notiek 
dalībvalstu apmaiņa ar labāko 
energotaupības praksi un šī informācija 
tiek plaši izplatīta.

Or. en

Grozījums Nr. 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija un apmācība
1. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
par pieejamiem energoefektivitātes 
mehānismiem un finanšu un tiesisko 
pamatu ir pārredzama, un tās plaši un 
aktīvi izplata to visiem attiecīgiem tirgus 
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dalībniekiem, tostarp patērētājiem, 
celtniekiem, arhitektiem, inženieriem, 
vides auditoriem un ēku elementu 
uzstādītājiem, kā tas noteikts Direktīvā 
2010/31/ES. Tās nodrošina, ka bankas un 
citas finanšu iestādes ir informētas par 
līdzdalības iespējām energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu finansēšanā, 
tostarp veidojot publiskā un privātā 
sektora partnerību.
2. Dalībvalstīs izveido atbilstošus 
nosacījumus un stimulus tirgus 
dalībniekiem, lai enerģijas patērētājiem 
nodrošinātu atbilstošu un mērķtiecīgu 
informāciju un padomus 
energoefektivitātes jomā.
3. Dalībvalstis ar ieinteresēto personu, 
tostarp vietējo un reģionālo pašvaldību, 
līdzdalību izstrādā piemērotas 
informācijas, izpratnes veidošanas un 
mācību programmas, lai informētu 
iedzīvotājus par ieguvumiem un 
praktiskiem aspektiem, ko dod 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi. 
4. Komisija nodrošina, ka notiek 
dalībvalstu apmaiņa ar labāko 
energotaupības praksi un šī informācija 
tiek plaši izplatīta.

Or. en

Grozījums Nr. 1419
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par 
pieejamiem energoefektivitātes 
mehānismiem un finanšu un tiesisko 
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pamatu ir pārredzama, un tās plaši un 
aktīvi izplata to visiem attiecīgiem tirgus 
dalībniekiem, tostarp patērētājiem, 
celtniekiem, arhitektiem, inženieriem, 
vides auditoriem un ēku elementu 
uzstādītājiem, kā tas noteikts Direktīvā 
2010/31/ES. Tās nodrošina, ka bankas un 
citas finanšu iestādes ir informētas par 
līdzdalības iespējām energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu finansēšanā.
1.b Dalībvalstīs izveido atbilstošus 
nosacījumus un stimulus tirgus 
dalībniekiem, lai enerģijas patērētājiem 
nodrošinātu atbilstošu un mērķtiecīgu 
informāciju un padomus 
energoefektivitātes jomā.
1.c Dalībvalstis ar ieinteresēto personu, 
tostarp vietējo un reģionālo pašvaldību, 
līdzdalību izstrādā piemērotas 
informācijas, izpratnes veidošanas un 
mācību programmas, lai informētu 
iedzīvotājus par ieguvumiem un 
praktiskiem aspektiem, ko dod 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi.
1.d Komisija nodrošina, ka notiek 
dalībvalstu apmaiņa ar labāko 
energotaupības praksi un šī informācija 
tiek plaši izplatīta.

Or. en

Grozījums Nr. 1420
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publiskojot, pārbaudot un regulāri 
atjauninot pieejamo energopakalpojumu
sniedzēju un viņu piedāvāto 
energopakalpojumu sarakstu;

a) publiskojot, pārbaudot un regulāri 
atjauninot pieejamo akreditēto
energopakalpojumu uzņēmumu un viņu 
piedāvāto energopakalpojumu sarakstu;
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Or. en

Grozījums Nr. 1421
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) publiskojot, pārbaudot un regulāri 
atjauninot pieejamo energopakalpojumu 
sniedzēju un viņu piedāvāto 
energopakalpojumu sarakstu;

a) publiskojot, popularizējot, pārbaudot un 
regulāri atjauninot pieejamo 
energopakalpojumu sniedzēju un viņu 
piedāvāto energopakalpojumu sarakstu;

Or. ro

Grozījums Nr. 1422
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošinot — ja šādus pakalpojumu 
sniedzējus iekļauj publiskā sarakstā, tiem 
ir pienācīga līmeņa prasmes, zināšanas 
un apmācība;

Or. en

Grozījums Nr. 1423
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus 
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energoefektivitātes līgumu un citu trešo 
personu finansēšanas modeļu 
izmantošanai enerģijas taupīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1424
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai
publiskajā sektorā; tajos jāiekļauj vismaz 
XIII pielikumā minētie punkti;

b) mudināt publiskā sektora iestādes, 
veicot ēku atjaunošanu un nodrošinot 
līgumu paraugus energoefektivitātes 
līgumu slēgšanai, izmantot tādus 
energoefektivitātes līgumus, kas ir balstīti 
uz ekspluatācijas cikla izmaksu un 
ieguvuma analīzi, vienlaikus veicinot 
ilgtermiņa līgumu slēgšanu, kas ļauj 
ietaupīt vairāk enerģijas; tajos jāiekļauj 
vismaz XIII pielikumā minētie punkti;

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu pamudināt publiskā sektora iestādes slēgt tādus ilgtermiņa līgumus, kas ļauj 
ietaupīt vairāk enerģijas, un izvairīties no dārgiem renovācijas projektiem ar īsāku 
atmaksāšanās termiņu, kas ar laiku varētu novest pie projektu iesaldēšanas.

Grozījums Nr. 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai 
publiskajā sektorā; tajos jāiekļauj vismaz 

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai 
publiskajā un privātajā sektorā, kas balstīti 
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XIII pielikumā minētie punkti; uz ekspluatācijas cikla un pakalpojumu 
izmaksām, vienlaikus pamudinot slēgt 
ilgtermiņa līgumus, kas ļauj ietaupīt 
vairāk enerģijas; tajos jāiekļauj vismaz 
XIII pielikumā minētie punkti;

Or. ro

Grozījums Nr. 1426
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai 
publiskajā sektorā; tajos jāiekļauj vismaz 
XIII pielikumā minētie punkti;

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai 
publiskajā sektorā, kas balstīti uz 
ekspluatācijas cikla izmaksu un ieguvumu 
analīzi, vienlaikus pamudinot slēgt 
ilgtermiņa līgumus, kas ļauj ietaupīt 
vairāk enerģijas; tajos jāiekļauj vismaz 
XIII pielikumā minētie punkti;

Or. en

Grozījums Nr. 1427
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai 
publiskajā sektorā; tajos jāiekļauj vismaz 
XIII pielikumā minētie punkti;

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai 
publiskajā sektorā, kas balstīti uz 
ekspluatācijas cikla izmaksu un ieguvumu 
analīzi, vienlaikus pamudinot slēgt 
ilgtermiņa līgumus, kas ļauj ietaupīt 
vairāk enerģijas; tajos jāiekļauj vismaz 
XIII pielikumā minētie punkti;
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Or. en

Grozījums Nr. 1428
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai 
publiskajā sektorā; tajos jāiekļauj vismaz 
XIII pielikumā minētie punkti;

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai 
publiskajā sektorā, kas balstīti uz 
ekspluatācijas cikla izmaksu un ieguvumu 
analīzi, vienlaikus pamudinot slēgt 
ilgtermiņa līgumus, kas ļauj ietaupīt 
vairāk enerģijas; tajos jāiekļauj vismaz 
XIII pielikumā minētie punkti;

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu pamudināt EPU slēgt tādus ilgtermiņa līgumus, kas ļauj ietaupīt vairāk enerģijas, 
un izvairīties no dārgiem renovācijas projektiem ar īsāku atmaksāšanās termiņu, kas neļauj 
izmantot lielu taupības potenciālu.

Grozījums Nr. 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai 
publiskajā sektorā; tajos jāiekļauj vismaz 
XIII pielikumā minētie punkti;

b) nodrošinot līgumu paraugus 
energoefektivitātes līgumu slēgšanai 
publiskajā sektorā; tajos jāiekļauj vismaz 
XIII pielikumā minētie punkti;

Or. de
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Grozījums Nr. 1430
Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicinot sadarbību starp publiskā 
sektora iestādēm un neatkarīgiem 
operatoriem, tīkliem un tehnoloģiju 
platformām, lai, īstenojot efektivitātes 
programmas un/vai izveidojot enerģijas 
pārvaldības shēmas, palīdzētu saskaņot 
energopakalpojumu pieprasījumu un 
piedāvājumu; 

Or. it

Grozījums Nr. 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) nodrošinot, ka publiskā sektora 
iestādes apsver iespēju izmantot šos 
energopakalpojumus, tostarp slēdz 
energoefektivitātes līgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1432
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) mudinot izstrādāt brīvprātīgas kvalitātes 
etiķetes;

d) mudinot izstrādāt kvalitātes etiķetes;
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Or. en

Grozījums Nr. 1433
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) izplatot informāciju par finanšu
instrumentiem, pamudinājumiem,
dotācijām un aizdevumiem, ar ko tiek 
atbalstīti energopakalpojumu projekti.

e) veicinot finanšu instrumentu,
pamudinājumu, dotāciju un aizdevumu 
pieejamību, ar ko tiek atbalstīti 
energopakalpojumu projekti, un izplatot 
skaidru un viegli saprotamu informāciju 
par šīm atbalsta shēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 1434
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e a) sniedzot atbalstu neatkarīgiem tirgus 
starpniekiem, tīkliem un platformām, kas 
īsteno programmas energoefektivitātes 
tirgus attīstībai pieprasījuma pusē, kā arī 
energoefektivitātes pakalpojumus izveidei 
piedāvājuma pusē un sasaista 
energoefektivitātes pakalpojumu 
pieprasījumu ar piedāvājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 1435
Fiorello Provera
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Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e a) veicinot finansiālu atbalstu MVU un 
tiem EPU, kuri veic ilgtermiņa investīcijas 
energoefektivitātē MVU vārdā, 
izmantojot: īpaši šim nolūkam atvēlētus 
valstu līdzekļus, kredītgarantijas, 
aizdevumus ar zemiem procentiem, kas 
paredzēti tieši energoefektivitātes 
palielināšanai;

Or. en

Pamatojums

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment

Grozījums Nr. 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e a) veicinot finansiālu atbalstu MVU un 
tiem EPU, kuri veic ilgtermiņa investīcijas 
energoefektivitātē MVU vārdā, 
izmantojot: īpaši šim nolūkam atvēlētus 
valstu līdzekļus, kredītgarantijas, 
aizdevumus ar zemiem procentiem, kas 
paredzēti tieši energoefektivitātes 
palielināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) pieņemot saistošus noteikumus, lai 
nerastos konkurences traucējumi, kas 
nelabvēlīgi ietekmē mazos uzņēmumus, 
kuri darbojas jaunajos 
energopakalpojumu tirgos;

Or. de

Grozījums Nr. 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e a) veicinot tiešu vai netiešu finansiālu 
atbalstu MVU, lai sekmētu ilgtermiņa 
investīcijas energoefektivitātē;

Or. en

Grozījums Nr. 1439
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) sniedzot nepieciešamo tehnisko 
palīdzību sadarbībā ar esošajām 
uzņēmējdarbības starpniecības 
organizācijām;

Or. fr
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Pamatojums

Individuāls atbalsts, ko ar strukturētu pasākumu palīdzību piedāvā mazos uzņēmumus 
pārstāvošas organizācijas ir būtiski svarīgs energoefektivitātes politikas īstenošanas 
veicināšanai mazos uzņēmumos un mikrouzņēmumos.

Grozījums Nr. 1440
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) mudinot publiskā sektora iestādes 
projektiem, kuru mērķis ir palielināt 
energoefektivitāti, izmantot 
energoefektivitātes līgumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 1441
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e a) izveidojot inovatīvus finansēšanas 
modeļus, kas ļautu prasmīgiem MVU un 
amatniekiem piedāvāt energoefektivitātes 
līgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1442
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)



AM\883845LV.doc PE475.983v01-0088/105 AM\

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e a) veicinot enerģijas mazumtirgotāju un 
enerģijas piegādātāju lomu 
energopakalpojumu tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e a) izveidojot darba grupu, kas sastāvētu 
no 27 dalībvalstu un Eiropas Komisijas 
pārstāvjiem un kuras mērķis būtu veicināt 
apmaiņu ar labu praksi 
energopakalpojumu tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka labumu no 
apmācības un darbavietu radīšanas gūst 
kā vīrieši, tā sievietes, pievēršot uzmanību 
tam, lai tiktu novērsta dzimumu 
segregācija energonozares darba tirgū.

Or. en
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Grozījums Nr. 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis izveido valsts stratēģiju, ar 
kuru veicina un popularizē efektīvu 
enerģijas izmantošanu mājās. Šajā 
stratēģijā iekļauj vienota kontaktpunkta 
izveidi, kurā iespējams saņemt akreditētu 
pakalpojumu sniedzēju konsultācijas, kā 
paredzēts 13. un 14. pantā. Dalībvalstis 
var arī izmantot virkni instrumentu, ar 
kuriem saskaņoti veicina izmaiņas rīcībā, 
tostarp: fiskālus stimulus, piekļuvi 
finansējumam, dotācijas vai subsīdijas, 
informācijas sniegšanas noteikumus, 
paraugprojektus, pasākumus darbavietās, 
izstrādājumu un pakalpojumu obligātos 
standartus.
Šajās stratēģijās iekļauj programmu 
patērētāju iesaistīšanai viedo skaitītāju 
uzstādīšanas procesā, informējot viņus 
par: izmaksu ziņā lietderīgās un viegli 
panākamām izmaiņām enerģijas lietošanā 
un energoefektivitātes pasākumiem.
Ar 19. panta 2. punktā minēto ziņojumu 
dalībvalstis reizi trijos gados informē par 
šo stratēģiju īstenošanā panākto progresu. 

Or. en

Grozījums Nr. 1446
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izvērtē un īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai novērstu reglamentējošus 

Dalībvalstis izvērtē un īsteno atbilstīgus 
pasākumus, lai novērstu reglamentējošus, 
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un nereglamentējošus energoefektivitātes 
šķēršļus, jo īpaši saistībā ar:

administratīvos un nereglamentējošus 
energoefektivitātes šķēršļus, jo īpaši 
saistībā ar:

Or. ro

Grozījums Nr. 1447
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) atšķirīgajiem pamudinājumiem starp 
ēkas īpašnieku un nomnieku vai starp 
īpašniekiem, lai nodrošinātu to, ka šīs 
puses netiek atturētas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanai, kurus 
tās citādi būtu veikušas, tas, ka viņi paši 
nesaņems visus ieguvumus, vai tas, ka nav 
noteikumu par to, kā starp viņiem sadalīt 
izmaksas un ieguvumus;

a) atšķirīgajiem pamudinājumiem starp 
ēkas īpašnieku un nomnieku vai starp 
īpašniekiem, lai nodrošinātu to, ka šīs 
puses netiek atturētas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanā, tādēļ, ka 
viņi paši nesaņems visus ieguvumus, vai 
tādēļ, ka nav noteikumu par to, kā starp 
viņiem sadalīt izmaksas un ieguvumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1448
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) normatīviem aktiem un administratīvo 
praksi attiecībā uz publisko iepirkumu un 
ikgadējo budžeta veidošanu un 
grāmatvedību, lai nodrošinātu to, ka 
atsevišķas publiskās struktūras iestādes 
netiek atturētas veikt ieguldījumus
energoefektivitātes palielināšanai.

b) normatīviem un fiskālās jomas aktiem 
un administratīvo praksi attiecībā uz 
publisko iepirkumu un ikgadējo budžeta 
veidošanu un grāmatvedību, lai 
nodrošinātu to, ka atsevišķas publiskās 
struktūras iestādes netiek atturētas veikt 
ieguldījumus, kas uzlabo
energoefektivitāti un samazina 
paredzamās dzīves cikla izmaksas visā 
ēkas vai iekārtas kalpošanas laikā;
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Or. fr

Grozījums Nr. 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) normatīviem aktiem un administratīvo 
praksi attiecībā uz publisko iepirkumu un 
ikgadējo budžeta veidošanu un 
grāmatvedību, lai nodrošinātu to, ka 
atsevišķas publiskās struktūras iestādes 
netiek atturētas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanai.

b) normatīviem, regulatīviem un fiskālās 
jomas aktiem un administratīvo praksi 
attiecībā uz publisko iepirkumu un 
ikgadējo budžeta veidošanu un 
grāmatvedību, lai nodrošinātu to, ka 
atsevišķas publiskās struktūras iestādes 
netiek atturētas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanai un 
izmantot energoefektivitātes līgumus un 
citus ilgtermiņa trešo pušu finansēšanas 
mehānismus;

Or. en

Grozījums Nr. 1450
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) normatīviem aktiem un administratīvo 
praksi attiecībā uz publisko iepirkumu un 
ikgadējo budžeta veidošanu un 
grāmatvedību, lai nodrošinātu to, ka 
atsevišķas publiskās struktūras iestādes 
netiek atturētas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanai.

b) normatīviem, regulatīviem un fiskālās 
jomas aktiem, kas pieņemti, lai uzlabotu 
energoefektivitāti, administratīvo praksi 
attiecībā uz publisko iepirkumu un 
ikgadējo budžeta veidošanu un 
grāmatvedību un noteikumiem par 
privātām investīcijām, lai nodrošinātu to, 
ka atsevišķas publiskās struktūras iestādes 
netiek atturētas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanai.

Or. en
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Pamatojums

Lai pārvarētu šķēršļus energoefektivitātei, ir vajadzīgi cieši saistīti finansiālie un fiskālie 
atbalsta mehānismi, un ir jāuzsver tas, ka liela nozīme ir atvērtiem un atjauninātiem uzticamo 
energopakalpojumu sniedzēju sarakstiem, lai mudinātu tiešos patērētājus izveidot kontaktus 
ar tehniskiem un darbības partneriem, kuriem var pilnībā uzticēties, pildot energotaupības 
mērķus. Precīza un savlaicīgi sniegta informācija par EPU, energopakalpojumu sniedzējiem 
un pasākumiem, ko tie īsteno, ir svarīgākā prioritāte tiešajiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) normatīviem aktiem un administratīvo 
praksi attiecībā uz publisko iepirkumu un 
ikgadējo budžeta veidošanu un 
grāmatvedību, lai nodrošinātu to, ka 
atsevišķas publiskās struktūras iestādes 
netiek atturētas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanai.

b) normatīviem aktiem un administratīvo
un fiskālo praksi attiecībā uz publisko 
iepirkumu un ikgadējo budžeta veidošanu 
un grāmatvedību, lai nodrošinātu to, ka 
atsevišķas publiskās struktūras iestādes 
netiek atturētas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) normatīviem aktiem un administratīvo 
praksi attiecībā uz publisko iepirkumu un 
ikgadējo budžeta veidošanu un 
grāmatvedību, lai nodrošinātu to, ka 
atsevišķas publiskās struktūras iestādes 
netiek atturētas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanai.

b) normatīviem aktiem un administratīvo
un fiskālo praksi attiecībā uz publisko 
iepirkumu un ikgadējo budžeta veidošanu 
un grāmatvedību, lai nodrošinātu to, ka 
atsevišķas publiskās struktūras iestādes 
netiek atturētas veikt ieguldījumus 
energoefektivitātes palielināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 1453
Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) normatīviem un regulatīviem 
noteikumiem, fiskālām barjerām un 
administratīvo praksi attiecībā uz nelielu 
enerģijas ražošanas iekārtu iegādi, 
uzstādīšanu, darbības atļaušanu un 
pieslēgšanu tīklam, lai nodrošinātu, ka 
mājsaimniecības vai mājsaimniecību 
grupas netiek atturētas no 
mikrotehnoloģiju izmantošanas enerģijas 
ražošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) normatīviem un regulatīviem 
noteikumiem, fiskālām barjerām un 
administratīvo praksi attiecībā uz nelielu 
enerģijas ražošanas iekārtu iegādi, 
uzstādīšanu, darbības atļaušanu un 
pieslēgšanu tīklam, lai nodrošinātu, ka 
mājsaimniecības vai mājsaimniecību 
grupas netiek atturētas no 
mikrotehnoloģiju izmantošanas enerģijas 
ražošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 1455
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) normatīviem un regulatīviem 
noteikumiem, kas nevajadzīgi un 
nesamērīgi ierobežo tādu finanšu 
instrumentu izmantošanu, kas izveidoti, 
lai veicinātu enerģijas patēriņa 
samazināšanu, izmantojot 
energopakalpojumu līgumus vai citus 
pasākumus, kuru mērķis ir palielināt 
energoefektivitāti, piemēram, 
energoefektivitātes līgumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 1456
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pēc tam, kad ES Komisija būs 
pamatīgi izskatījusi energoefektivitātes 
jomā panākto progresu, tā 2014. gadā 
nāks klajā ar priekšlikumu tiesību aktiem, 
kas dalībvalstīm uzliks par pienākumu 
izveidot savus pasākumus 
energoefektivitātes palielināšanai privātās 
dzīvojamajās mājās;

Or. de

Pamatojums

88 % ēku ES ir privātīpašums. Ņemot vērā lielās iespējas palielināt energoefektivitāti, ES 
Komisijai ar saistošiem tiesību aktiem ir jānodrošina, ka tiek izveidoti valstu plāni un 
pasākumi, ar kuriem nodrošina energoefektivitātes palielināšanu arī privātīpašumā esošās 
dzīvojamajās ēkās.
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Grozījums Nr. 1457
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) prasībām enerģijas sadales 
uzņēmumiem pārskatīt savus tarifus, lai 
nodrošinātu, ka elektroenerģijas vai gāzes 
papildu izmantoto vienību daudzums ir 
lielāks par sākotnēji patērēto vienību 
bloku, lai mudinātu patērētājus izmantot 
enerģiju efektīvāk un nepatērēt vairāk, 
nekā viņiem nepieciešams;

Or. en

Grozījums Nr. 1458
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) iesaistīto pušu, tostarp vietējo un 
reģionālo iestāžu, iesaistīšanu dalībvalstu 
komunikācijas plānu izstrādē, ar kuriem 
iedzīvotājiem sniegs informāciju par 
ieguvumiem no energoefektivitātes 
palielināšanas pasākumu izmantošanas, 
tostarp viedo skaitītāju uzstādīšanas, un 
šo pasākumu praktiskajiem aspektiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) juridiskiem un regulatīviem 
noteikumiem, kas nevajadzīgi vai 
nesamērīgi kavē vai ierobežo 
energouzņēmumus, neļaujot tiem piedāvāt 
energoefektivitātes pakalpojumus vai 
izmantot inovatīvus trešo pušu 
finansēšanas pasākumus, lai izveidotu 
energotaupības pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1460
Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) juridiskiem un regulatīviem 
noteikumiem, kas kavē vai ierobežo 
iespējas veidot neatkarīgu MVU grupas, 
ļaujot tiem piedāvāt sarežģītākas līgumu 
struktūras, piemēram, energoefektivitātes 
līgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1461
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) juridiskiem un regulatīviem 
noteikumiem, kas kavē vai ierobežo 
iespējas veidot neatkarīgu MVU grupas 
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vai konsorcijus, ļaujot tiem piedāvāt 
sarežģītākas līgumu struktūras, 
piemēram, energoefektivitātes līgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 1462
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) enerģētikas uzņēmumiem noteiktiem 
ierobežojumiem, kas neļauj tiem sniegt 
energoefektivitātes pakalpojumus, 
tādējādi nodrošinot līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) shēmu izveidi atbrīvošanai no 
stabilitātes un izaugsmes paktā 
paredzētajām publisko iestāžu 
investīcijām energoefektivitātē;

Or. en

Grozījums Nr. 1464
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) pamudinājumu tādu pasākumu 
izveidei, kuru mērķis ir ilgtermiņa 
ietaupījumi vai strukturētas programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 1465
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b b) PVN piemērošanu enerģijas 
patēriņam mājsaimniecībās, lai novērtētu, 
vai dažādotas PVN likmes, kas pieaug līdz 
ar patēriņu, varētu stimulēt efektivitātes 
palielināšanu un samazināt patēriņu, 
neizraisot enerģijas cenu radītu 
nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 1466
Fiorello Provera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie pasākumi šķēršļu novēršanai var ietvert 
pamudinājumu sniegšanu, normatīvo 
noteikumu atcelšanu vai grozīšanu, vai 
pamatnostādņu pieņemšanu un 
skaidrojošus paziņojumus. Šos pasākumus 
var kombinēt ar izglītības, mācību, 
specifiskas informācijas un tehniskās 
palīdzības nodrošināšanu 
energoefektivitātes jautājumos.

Šie pasākumi šķēršļu novēršanai var ietvert 
pamudinājumu sniegšanu, 
energoefektivitātei paredzētus valsts 
līdzekļus, kuriem pirmām kārtām varētu 
piekļūt visi kvalificētie pakalpojumu 
sniedzēji, normatīvo noteikumu atcelšanu 
vai grozīšanu, vai pamatnostādņu 
pieņemšanu un skaidrojošus paziņojumus. 
Šos pasākumus var kombinēt ar izglītības, 



AM\883845LV.doc PE475.983v01-0099/105 AM\

LV

mācību, specifiskas informācijas un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanu 
energoefektivitātes jautājumos.

Or. en

Pamatojums

Lai pārvarētu šķēršļus energoefektivitātei, ir vajadzīgi cieši saistīti finansiālie un fiskālie 
atbalsta mehānismi, un ir jāuzsver tas, ka liela nozīme ir atvērtiem un atjauninātiem uzticamo 
energopakalpojumu sniedzēju sarakstiem, lai mudinātu tiešos patērētājus izveidot kontaktus 
ar tehniskiem un darbības partneriem, kuriem var pilnībā uzticēties, pildot energotaupības 
mērķus. Precīza un savlaicīgi sniegta informācija par EPU, energopakalpojumu sniedzējiem 
un pasākumiem, ko tie īsteno, ir svarīgākā prioritāte tiešajiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 1467
Herbert Reul

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie pasākumi šķēršļu novēršanai var ietvert 
pamudinājumu sniegšanu, normatīvo 
noteikumu atcelšanu vai grozīšanu, vai 
pamatnostādņu pieņemšanu un 
skaidrojošus paziņojumus. Šos pasākumus 
var kombinēt ar izglītības, mācību, 
specifiskas informācijas un tehniskās 
palīdzības nodrošināšanu 
energoefektivitātes jautājumos.

Šie pasākumi šķēršļu novēršanai var ietvert 
pamudinājumu sniegšanu, normatīvo 
noteikumu atcelšanu vai grozīšanu, vai 
pamatnostādņu pieņemšanu un 
skaidrojošus paziņojumus. Šos pasākumus 
var kombinēt ar izglītības, mācību, 
specifiskas informācijas un tehniskās 
palīdzības nodrošināšanu 
energoefektivitātes jautājumos. Pieņemot 
šādus pasākumus, vienmēr jānodrošina 
pamattiesības uz īpašuma aizsardzību.

Or. de

Pamatojums

Nedrīkst, piemēram, atņemt īpašumu, lai veiktu renovāciju, kuras mērķis ir palielināt 
energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 1468
Ioan Enciu
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šie pasākumi šķēršļu novēršanai var ietvert 
pamudinājumu sniegšanu, normatīvo 
noteikumu atcelšanu vai grozīšanu, vai 
pamatnostādņu pieņemšanu un 
skaidrojošus paziņojumus. Šos pasākumus 
var kombinēt ar izglītības, mācību, 
specifiskas informācijas un tehniskās 
palīdzības nodrošināšanu 
energoefektivitātes jautājumos.

Šie pasākumi šķēršļu novēršanai var ietvert 
pamudinājumu sniegšanu, normatīvo 
noteikumu atcelšanu vai grozīšanu, vai 
pamatnostādņu pieņemšanu un 
skaidrojošus paziņojumus vai 
administratīvo procedūru vienkāršošanu. 
Šos pasākumus var kombinēt ar izglītības, 
mācību, specifiskas informācijas un 
tehniskās palīdzības nodrošināšanu 
energoefektivitātes jautājumos.

Or. ro

Grozījums Nr. 1469
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajos pasākumos ietver:
a) tādu programmu īstenošanu, ar kurām 
informē speciālistus par spēkā esošajiem 
noteikumiem un pieejamajiem 
finansēšanas un atbalsta mehānismiem;
b) apmācības programmu izveidi 
celtniecības speciālistiem par jaunajām 
ekoloģiskajām celtniecības metodēm, 
ekoloģiskajiem materiāliem un jauno 
pieeju ēku energoefektivitātes 
novērtēšana, lai palielinātu viņu lomu 
indivīdu un uzņēmumu konsultēšanā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 1470
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis cenšas novērst 
energoefektivitātes atšķirības starp 
mājokļiem, kurus īrē privātpersonas,, un 
mājokļiem, kuros dzīvo to īpašnieki.

Or. en

Pamatojums

Analīze liecina, indivīdi, kas dzīvo savā īpašumā, daudz aktīvāk iesaistās energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanā nekā privātpersonas, kas mājokli īrē, jo otrajā gadījumā kā īpašniekam, 
tā īrniekam trūkst stimulu veikt investīcijas.

Grozījums Nr. 1471
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis kopā ar visiem 
operatoriem un reģionālajām un vietējām 
iestādēm izveido piemērotas 
arodapmācības programmas un veicina 
inovatīvu tehnoloģiju izplatīšanos, lai 
optimizētu energoefektivitātes potenciālu. 
Iedzīvotājiem arī jāsniedz pietiekami 
daudz informācijas pat labumu, ko var 
gūt no pasākumiem, kuru mērķis ir 
palielināt energoefektivitāti.

Or. es

Pamatojums

Operatoru arodapmācība ir būtiski svarīgs priekšnoteikums energoefektivitātes mērķu 
sasniegšanai, un tas jo īpaši attiecas uz ēku renovācijas nozari.
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Grozījums Nr. 1472
Claude Turmes

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis aizliedz liftu šahtu un 
mašīntelpu ventilācijas lūku aizvēršanu 
caurlaidības testu laikā, tā vietā vajadzētu 
izvēlēties jaunākos ventilācijas 
risinājumus.

Or. en

Pamatojums

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permanently 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionally closed to test the 
permeability of buildings. Even though the norm does not explicitly mention the ventilation 
openings  of the elevator shaft or machine room which are regularly 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to receive a 
better energy certification.

Grozījums Nr. 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants (jauns)

Fondi un finansēšanas mehānismi
1. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. un 108. pantu, 
dalībvalstis var izveidot fondu vai fondus, 
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no kuriem subsidē energoefektivitātes 
palielināšanas programmu un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenošanu, kā arī veicina 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu tirgus attīstību. Šādi pasākumi 
var būt arī enerģijas audita un enerģijas 
taupīšanai paredzētu finanšu instrumentu 
veicināšana. Fondā var iekļaut arī 
ieņēmumus, ko iegūst emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas izsolēs.
2. Ja no fondiem subsidē 
energoefektivitātes palielināšanas 
programmu īstenošanu, piekļuve tiem ir 
atkarīga no faktiski sasniegtā enerģijas 
ietaupījuma vai energoefektivitātes 
uzlabojumiem. Šādus sasniegumus 
pierāda ar attiecīgiem līdzekļiem, 
piemēram, energoefektivitātes 
sertifikātiem ēkām vai enerģijas etiķeti 
produktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants (jauns)
Energoefektivitātes finansēšana

1. Neskarot Līguma 107. un 108. pantu, 
dalībvalstis var izveidot īpašu (-s) 
energoefektivitātes finansēšanas 
mehānismu (-s). Finansējumam var 
izmantot ES un publiskos fondus vai citus 
avotus, kā arī sodus, kas iekasēti par šīs 
direktīvas noteikumu neievērošanu.
2. Ja dalībvalstis nespēj izveidot šādu 
finansēšanas mehānismu, tās ļauj 
starpnozarēm izveidot līdzīgus fondus, ja 
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vien šie finansēšanas mehānismi 
nodrošina to pašu mērķu izpildi.

Or. en

Pamatojums

Neraugoties uz lielajiem ilgtermiņa ieguvumiem, energoefektivitātes palielināšanai ir 
ievērojamas sākotnējās izmaksas. Jāmudina dalībvalstis izveidot fondus, ar kuriem atbalsta 
energoefektivitātes pasākumus, un vairāk izmantot ES fondus, kas atvēlētie tieši 
energoefektivitātei, kā arī piesaistīt privāto finansējumu.

Grozījums Nr. 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants (jauns)
Fondi un finansēšanas shēmas

Komisija regulāri pārskata ar Regulu 
(ES) Nr. 1233/2010 izveidotā Eiropas 
Energoefektivitātes fonda darbību un 
ietekmi, lai novērtētu tā efektivitāti un 
noteiktu, vai šīm finansēšanas 
instrumentam, kura mērķis ir atbalstīt 
iniciatīvas energoefektivitātes 
palielināšanai, ir jāpiešķir vairāk līdzekļu.

Or. it

Grozījums Nr. 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants (jauns)

Fondi un finansēšanas mehānismi
Dalībvalstis, kuras piešķir finansējumu 
energoefektivitātes pasākumiem, 
nodrošina, ka visiem šādu pasākumu 
piedāvātājiem ir vienlīdzīgas iespējas 
piekļūt nodrošinātajam finansējumam;

Or. de

Grozījums Nr. 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, reģioni un pašvaldības 
ierosina un atbalsta enerģijas 
piedāvājuma formulas rajonu vai pilsētu 
līmenī, lai labumu no investētajām 
summām gūtu vairums iedzīvotāju un 
publisko investīciju rezultātā gūtais 
labums tiktu pārdalīts.

Or. es


