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Grozījums Nr. 1478
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot elektroenerģijas primārās 
enerģijas koeficientu, dalībvalstis ir 
tiesīgas ņemt vērā izmaiņas, kādas ir 
turpmāk paredzamas attiecībā uz 
elektroenerģijas ražošanā izmantojamā 
kurināmā kombināciju un efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Koeficients 2,5 ir jau novecojis un nav piemērots, lai izvērtētu efektivitāti laikposmā līdz 
2020. gadam, kad elektroenerģijas kombinācijā būs daudz vairāk zemas oglekļa dioksīda 
emisijas risinājumu un risinājumu bez emisijām. Nosakot standarta koeficientu 2,5 līmenī, 
varētu radīt stimulu elektroenerģijas vietā pārorientēties uz tiešo siltumapgādi, izmantojot 
fosilo kurināmo un samazinot zemas oglekļa dioksīda emisijas un energoefektīvu tehnoloģiju, 
piemēram, siltumsūkņu un elektrisko transporta līdzekļu, izredzes. Tas viss varētu izraisīt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas pieaugumu.

Grozījums Nr. 1479
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izvērtējot energoefektivitātes pasākumus, 
papildus iepriekš minētajam dalībvalstis 
attiecībā uz elektroenerģiju ir tiesīgas 
piemērot primārās enerģijas koeficientu 1, 
ja tādējādi tiktu novērsts siltumnīcefekta 
gāzu emisijas neto pieaugums.

Or. en
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Pamatojums

Koeficients 2,5 ir jau novecojis un nav piemērots, lai izvērtētu efektivitāti laikposmā līdz 
2020. gadam, kad elektroenerģijas kombinācijā būs daudz vairāk zemas oglekļa dioksīda 
emisijas risinājumu un risinājumu bez emisijām. Nosakot standarta koeficientu 2,5 līmenī, 
varētu radīt stimulu elektroenerģijas vietā pārorientēties uz tiešo siltumapgādi, izmantojot 
fosilo kurināmo un samazinot zemas oglekļa dioksīda emisijas un energoefektīvu tehnoloģiju, 
piemēram, siltumsūkņu un elektrisko transporta līdzekļu, izredzes. Tas viss varētu izraisīt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas pieaugumu.

Grozījums Nr. 1480
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
izveidotu enerģijas ietaupījuma, kas 
panākts saskaņā ar 6. panta 9. punktā 
minēto valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu, savstarpējās atzīšanas 
sistēmu.

svītrots

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
izveidotu metodiku izmaksu/ieguvuma 
analīzei, kas minēta 10. panta 9. punktā.
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
pārskatītu saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības, kas minētas 10. panta 
10. punkta trešajā rindkopā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā dalībvalstīs ievērojami atšķiras aizdevumu procenti, vienas mērauklas visiem 
gadījumiem metodoloģija varētu nebūt lietderīga.

Grozījums Nr. 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
izveidotu enerģijas ietaupījuma, kas 
panākts saskaņā ar 6. panta 9. punktā 
minēto valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu, savstarpējās atzīšanas 
sistēmu.

svītrots

Or. fi

Pamatojums

Sistēma, kas pamatotos uz enerģijas ietaupījuma savstarpējo atzīšanu, būtu ļoti apgrūtinoša 
no administratīvās pārvaldes viedokļa un ļoti dārga.

Grozījums Nr. 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
izveidotu enerģijas ietaupījuma, kas 
panākts saskaņā ar 6. panta 9. punktā 
minēto valsts energoefektivitātes 
pienākuma shēmu, savstarpējās atzīšanas 
sistēmu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1483
Claude Turmes

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

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 18. pantu 
pieņemt deleģēto aktu, lai izveidotu
enerģijas ietaupījuma, kas panākts 
saskaņā ar 6. panta 9. punktā minēto 
valsts energoefektivitātes pienākuma
shēmu, savstarpējās atzīšanas sistēmu.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 18. pantu 
pieņemt saskaņotu aprēķina modeli, lai 
noteiktu, uzraudzītu un pārbaudītu 
enerģijas ietaupījumu, kas galvenokārt 
panākts, visās galapatēriņa nozarēs veicot 
6. pantā minētos energoefektivitātes
palielināšanas pasākumus un 
programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1484
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 18. pantu 
pieņemt deleģēto aktu, lai izveidotu 
enerģijas ietaupījuma, kas panākts saskaņā 
ar 6. panta 9. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes pienākuma shēmu, 
savstarpējās atzīšanas sistēmu.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 18. pantu 
pieņemt deleģēto aktu, lai izveidotu 
enerģijas ietaupījuma, kas panākts saskaņā 
ar 6. panta 10. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes pienākuma shēmu, 
savstarpējās atzīšanas sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 1485
András Gyürk

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
izveidotu metodiku izmaksu/ieguvuma 
analīzei, kas minēta 10. panta 9. punktā.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 1486
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 18. pantu 
pieņemt deleģēto aktu, lai izveidotu 
metodiku izmaksu/ieguvuma analīzei, kas 
minēta 10. panta 9. punktā.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 18. pantu 
pieņemt deleģēto aktu, lai izveidotu kopēju 
vispārēju sistēmu, saskaņā ar kuru tiktu 
veikta izmaksu/ieguvuma analīze, kas 
minēta 10. panta 9. punktā.

Or. ro

Grozījums Nr. 1487
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
pārskatītu saskaņotās efektivitātes 
atskaites vērtības, kas minētas 10. panta 
10. punkta trešajā rindkopā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1488
Bernd Lange

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

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
tehnikas attīstībai pielāgotu I līdz 
XV pielikumā noteiktās vērtības, aprēķina 
metodes, standarta primārās enerģijas 
koeficientu un prasības, un pielāgotu 
konkurences apstākļiem III pielikumā 
noteiktās veiktspējas prasības.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 1489
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
tehnikas attīstībai pielāgotu I līdz 
XV pielikumā noteiktās vērtības, aprēķina 
metodes, standarta primārās enerģijas 
koeficientu un prasības, un pielāgotu 
konkurences apstākļiem III pielikumā 
noteiktās veiktspējas prasības.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
18. pantu pieņemt deleģēto aktu, lai 
tehnikas attīstībai pielāgotu I līdz 
XV pielikumā noteiktās vērtības, aprēķina 
metodes, standarta primārās enerģijas
koeficientu un prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas Komisija 
pieņem regulu, kurā paredz samazināt 
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Direktīvas 2003/87/EK 9. pantā minēto 
kvotu skaitu par 1,4 miljardiem kvotu, 
tādējādi saglabājot stimulus investēt 
energoefektivitātes pasākumos un zemas 
oglekļa dioksīda emisijas tehnoloģijās, kā 
arī saglabāt Direktīvā 2003/87/EK 
noteikto uzstādījumu līmeni.

Or. en

Pamatojums

Ir jākompensē pieprasījuma pēc ETS kvotām samazinājums, ko izraisīs šīs Direktīvas 
īstenošana un enerģijas ietaupījuma mērķis 20 % apmērā, lai atjaunotu cenu mehānismu 
līmenī, kas paredzēts ietekmes novērtējumā, balsoties uz kuru tika panākta vienošanās par 
Direktīvu 2003/87/EK, un lai saglabātu stimulus investēt energoefektivitātes pasākumos un 
zemas oglekļa dioksīda emisijas tehnoloģijās attiecībā uz iekārtām, kas ir reglamentētās ETS 
direktīvā.

Grozījums Nr. 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 17. pantā minētās pilnvaras ir deleģētas
Komisijai uz nenoteiktu laiku, sākot ar [šīs 
direktīvas spēkā stāšanās datums].

2. Pilnvaras, kas minētas 17. pantā,
Komisijai piešķir uz piecu gadu 
laikposmu, sākot ar [šīs direktīvas spēkā 
stāšanās diena].

Or. ro

Grozījums Nr. 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 17. pantā minētās pilnvaras ir deleģētas
Komisijai uz nenoteiktu laiku, sākot ar [šīs 

2. Pilnvaras, kas minētas 17. pantā, 
Komisijai piešķir uz divu gadu laikposmu, 
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direktīvas spēkā stāšanās datums]. sākot ar [šīs direktīvas spēkā stāšanās 
diena].

Or. en

Grozījums Nr. 1493
Vicky Ford

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm nevajadzētu noteikt 
neizpildāmus mērķus tām nozarēm, kurās 
šo mērķu tiešās sekas varētu būt 
ievērojams oglekļa dioksīda emisiju 
pārvirzes risks. Dalībvalstīm tā vietā būtu 
sarunās ar šīm nozarēm jāvienojas par 
individuāli pielāgotām un izpildāmām 
energoefektivitātes stratēģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par 
nodomu iebildumus neizteikt.

Or. ro
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Grozījums Nr. 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Ja vai nu Eiropas Parlaments, vai 
Padome izsaka iebildumus pret deleģēto 
aktu, tas spēkā nestājas. Iestāde, kura 
iebilst, pamato savus iebildumus pret 
deleģēto tiesību aktu.

Or. ro

Grozījums Nr. 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
ziņo par virzību uz valsts 
energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu.

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
ziņo par virzību uz valsts 
energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu. Ik pēc trim gadiem 
valstu ziņojumiem pievieno papildu 
informāciju, kas paredzēta XIV pielikuma 
2. daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 1497
Bendt Bendtsen

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

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
ziņo par virzību uz valsts 
energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu.

1. Līdz katra gada 31. decembrim
dalībvalstis ziņo par virzību uz valsts 
energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
ziņo par virzību uz valsts 
energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu.

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
saskaņā ar XIV pielikuma 1. daļu ziņo par 
virzību uz tām saistošo energoefektivitātes 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 1499
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
ziņo par virzību uz valsts 
energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu.

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
saskaņā ar XIV pielikuma 1. daļu ziņo par 
virzību uz tām saistošo energoefektivitātes 
mērķi.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu 19. pantu saskaņo ar grozījumiem 3. pantā.
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Grozījums Nr. 1500
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
ziņo par virzību uz valsts 
energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu.

1. Līdz katra gada 30. aprīlim dalībvalstis 
saskaņā ar XIV pielikuma 1. daļu ziņo par 
virzību uz tām saistošo energoefektivitātes 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par
valsts energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā 
un vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi.  Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

Vēlākais līdz 2013. gada 31. oktobrim
dalībvalstis iesniedz Komisijai valsts 
energoefektivitātes plānus, kuros būtu 
aprakstītas dalībvalstu iecerētās darbības, 
lai sasniegtu 3. panta 1. punktā minētos 
valsts energoefektivitātes mērķus. Šajos 
plānos iekļauj pasākumus, kas īstenoti vai 
plānoti valsts, reģionālā un vietējā līmenī, 
lai palielinātu energoefektivitāti. Valstu 
energoefektivitātes plānus izvērtē 
Komisija. Komisija plānu var noraidīt vai 
ieteikt plānu grozīt, ja tajā paredzētie 
pasākumi nav pietiekami, lai sasniegtu 
valsts energoefektivitātes mērķi.

Or. en
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Grozījums Nr. 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

Līdz 2013. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros. 
Ziņojumos norāda, vai dalībvalsts 
sasniegtais energoefektivitātes 
palielinājums atbilst grafikam, ko 
attiecīgā dalībvalsts ir noteikusi saskaņā 
ar 3. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1503
Romana Jordan Cizelj

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
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kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.
Ziņojumos norāda, vai dalībvalsts 
sasniegtais energoefektivitātes 
palielinājums atbilst grafikam, ko 
attiecīgā dalībvalsts ir noteikusi saskaņā 
ar 3. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 1504
Francisco Sosa Wagner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.
Ziņojumos norāda, vai dalībvalsts 
sasniegtais energoefektivitātes 
palielinājums atbilst grafikam, ko 
attiecīgā dalībvalsts ir noteikusi saskaņā 
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ar 3. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu 19. pantu saskaņo ar grozījumiem 3. pantā.

Grozījums Nr. 1505
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi un īstenotu 
3. panta 2.a punktā minēto ceļvedi. 
Ziņojumiem ir jāpievieno atjauninātas 
aplēses par gaidāmo kopējo primārās 
enerģijas patēriņu 2020. gadā, kā arī 
aplēses par primārās enerģijas patēriņa 
līmeni XVI pielikuma 1. daļā minētajos 
sektoros.

Or. en

Grozījums Nr. 1506
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

Līdz 2013. gada 31. decembrim un pēc 
tam ik pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

Or. en

Grozījums Nr. 1507
Gaston Franco

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam ik 
pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par valsts 
energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primāro vai enerģijas gala
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primāro enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

Or. fr
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Pamatojums

Patēriņa enerģija ir vienīgā enerģija, kas tiešā veidā ietekmē patērētājus —  pasākumi, kas 
paredzēti patēriņa enerģijai, jūtami ietekmē galapatērētāju rēķinus un tāpēc palīdz cīnīties ar 
enerģētisko nabadzību un plašākā nozīmē uzlabo ierindas iedzīvotāju pirktspēju un 
uzņēmumu konkurētspēju.

Grozījums Nr. 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija novērtē plānus un ir tiesīga 
sniegt ieteikumus, kā tos uzlabot un 
praktiski sasniegt 20 % stratēģijas mērķi, 
ja plāni nav īstenojami vai mērķis 
neliekas sasniedzams, ņemot vērā plānā 
iekļautos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina papildu ziņojumu 
veidni, kas kalpo kā orientieris. Veidni 
pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā 
minēto konsultatīvo procedūru. Papildu 
ziņojumos jebkurā gadījumā iekļauj 
XIV pielikumā norādīto informāciju.

Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina papildu ziņojumu 
veidni, kas kalpo kā orientieris. Veidni 
pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā 
minēto konsultatīvo procedūru. Papildu 
ziņojumos jebkurā gadījumā iekļauj 
XIV pielikumā norādīto informāciju.
Izstrādājot valsts energoefektivitātes 
plānus, dalībvalstis ņem vērā ekonomiski 



AM\884003LV.doc 19/98 PE475.997

LV

visizdevīgākos energoefektivitātes 
pasākumus un oglekļa dioksīda emisiju 
pārvirzes risku.

Or. en

Grozījums Nr. 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada
1. janvārim nodrošina papildu ziņojumu 
veidni, kas kalpo kā orientieris. Veidni 
pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā 
minēto konsultatīvo procedūru. Papildu 
ziņojumos jebkurā gadījumā iekļauj 
XIV pielikumā norādīto informāciju.

Komisija ne vēlāk kā līdz 2013. gada 
1. janvārim nodrošina papildu ziņojumu 
veidni, kas kalpo kā orientieris. Veidni 
pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā 
minēto konsultatīvo procedūru. Papildu 
ziņojumos jebkurā gadījumā iekļauj 
XIV pielikumā norādīto informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 1511
Giles Chichester

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstīm nevajadzētu noteikt 
mērķus rūpniecības nozarēm, kurās 
pastāv ievērojams oglekļa dioksīda 
emisiju pārvirzes risks un kas ir 
uzskaitītas Komisijas Lēmumā 2010/2/ES. 
Ja dalībvalstis tomēr izlemj to darīt, tās, 
lai nekavētu rūpniecības izaugsmi, šo 
nozaru ražošanas procesu iespējamos 
mērķus izsaka kā vienai produkcijas
vienībai izmantoto enerģiju.

Or. en
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Grozījums Nr. 1512
Konrad Szymański

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm nevajadzētu noteikt mērķus 
rūpniecības nozarei, kurā pastāv 
ievērojams oglekļa dioksīda emisiju 
pārvirzes risks un kas ir minēta Komisijas 
Lēmumā 2010/2/ES. Ja dalībvalstis tomēr 
izlemj to darīt, tā, lai nekavētu 
rūpniecības izaugsmi, šo nozaru 
ražošanas procesu iespējamos mērķus 
izsaka kā vienai produkcijas vienībai 
izmantoto enerģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm.

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm. Jo īpaši tad, ja 
dalībvalsts neievēro saskaņā ar 3. panta 
1. punktu minēto grafiku, Komisija 
pieprasa šai dalībvalstij noteikt atbilstošus 
un samērīgus pasākumus, lai saprātīgā 
termiņā no jauna nodrošinātu atbilstību 
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grafikam.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm 2009/28/EK Atjaunojamo energoresursu direktīvā ir prasīts noteikt iedarbīgus 
pasākumus, ievērojot uzlabošanas grafiku. Šī pieeja labi darbojas praksē un tāpēc būtu 
jāpiemēro arī attiecībā uz energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 1514
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm.

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm. Ja dalībvalsts 
neievēro saskaņā ar 3. panta 2. punktu 
noteikto grafiku, Komisija šai dalībvalstij 
pieprasa ierosināt pasākumus, kurus 
īstenojot, tā saprātīgā termiņā varētu no 
jauna panākt atbilstību grafikam.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm Atjaunojamo energoresursu direktīvā 2009/28/EK ir pieprasīts noteikt 
pasākumus, ievērojot grafiku, un līdzšinējie rezultāti ir bijuši labi, kas nozīmē to, ka attiecībā 
uz energoefektivitāti būtu jāpiemēro līdzīga metode.

Grozījums Nr. 1515
Lena Kolarska-Bobińska
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm.

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Šajā novērtējumā 
ņem vērā enerģijas aprēķinātās 
intensitātes izmaiņas, izmantojot 
XIV pielikuma 1. daļā a) punktā minētos 
kritērijus. Komisija savu novērtējumu 
nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Pamatojoties uz ziņojumu novērtējumu, 
Komisija var izdot ieteikumus 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 1516
Giles Chichester

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm.

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem, 3. panta 2.a 
punktā noteiktajiem mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm.

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu informāciju un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 1518
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus un novērtē apmēru, 
kādā dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var izdot 
ieteikumus dalībvalstīm.

4. Komisija izvērtē gada ziņojumus un 
papildu ziņojumus, tostarp 2. punktā 
minētās aplēses, un novērtē apmēru, kādā 
dalībvalstis ir virzījušās uz 3. panta 
1. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija savu 
novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Pamatojoties uz ziņojumu 
novērtējumu, Komisija var koriģēt 3. panta 
2. punktā minēto enerģijas ietaupījuma 
apjomu un var izdot ieteikumus 
dalībvalstīm

Or. ro
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Grozījums Nr. 1519
Fiorello Provera

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijas novērtējumā par pirmo 
papildu ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, 
un iekārtās, kas veic minerāleļļas un 
gāzes rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 
2010/75/ES un Direktīvu 2008/1/EK. Ja 
šajā novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti 
ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

svītrots

Komisija uzrauga arī šīs direktīvas 
īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK, kā arī 
Direktīvu 2010/31/EK.

Or. en

Pamatojums

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
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Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Grozījums Nr. 1520
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisijas novērtējumā par pirmo 
papildu ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, 
un iekārtās, kas veic minerāleļļas un 
gāzes rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 
2010/75/ES un Direktīvu 2008/1/EK. Ja 
šajā novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti 
ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

svītrots

Komisija uzrauga arī šīs direktīvas 
īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK, kā arī 
Direktīvu 2010/31/EK.

Or. en
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Pamatojums

Pastāvošo un jauno iekārtu energoefektivitātes palielinājumu pamato ar priekšizpēti. Ne 
vienmēr no ekonomiskā vai tehniskā viedokļa var nodrošināt labāko pieejamo tehnoloģisko 
paņēmienu līmeni. ETS direktīvā  ir noteikts ES emisiju tirdzniecības sistēmas kvotu apjoms 
(tā saucamie griesti), līdz ar to energoefektivitātes direktīva nav tas dokuments, kurā šie 
„griesti” būtu jāmaina. ETS ir paredzēts kā instruments, ar kuru samazina CO2 emisiju un 
kura pamatā ir tirgus, un nedrīkstētu pieļaut, ka ar citiem aktiem ietekmē kvotu cenas un CO2 
tirgū rada neskaidrības.

Grozījums Nr. 1521
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, 
un iekārtās, kas veic minerāleļļas un 
gāzes rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 
2010/75/ES un Direktīvu 2008/1/EK. Ja 
šajā novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti 
ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, 
un iekārtās, kas veic minerāleļļas un 
gāzes rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 
2010/75/ES un Direktīvu 2008/1/EK. Ja 
šajā novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti 
ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.
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Grozījums Nr. 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, 
un iekārtās, kas veic minerāleļļas un 
gāzes rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, 
kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 
2010/75/ES un Direktīvu 2008/1/EK. Ja 
šajā novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti 
ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iespēja pēc 2014. gada ieviest stingras energoefektivitātes “vislabākie pieejamie 
tehnoloģiskie paņēmieni” prasības ir dubulta reglamentējuma piemērs, jo tas ir pretrunā 
spēkā esošajai ES likumdošanai. Jaunā Rūpniecisko emisiju Direktīva 2010/75/ES ir 
apstiprināta 2010. gadā, un tajā ir noteiktas normas, kas reglamentē šos aspektus

Grozījums Nr. 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija līdz 2015. gada 
31. decembrim attiecīgā gadījumā ierosina 
prasības šādu iekārtu energoefektivitātes 
līmeņa palielināšanai vai arī šādi tehniskie 
paņēmieni turpmāk kļūst par nosacījumu, 
lai atļautu jaunas iekārtas un periodiski 
pārskatītu vai atjauninātu esošo iekārtu
atļaujas.

Or. en

Pamatojums

Šis datums atbilst Direktīvai 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām.

Grozījums Nr. 1525
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
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energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija līdz 2015. gada 
31. decembrim ierosina prasības šādu 
iekārtu energoefektivitātes līmeņa 
palielināšanai vai arī šādi tehniskie 
paņēmieni turpmāk kļūst par nosacījumu, 
lai atļautu jaunas iekārtas, un periodiskajai 
esošo iekārtu atļauju pārskatīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1526
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, 
ņemot vērā attiecīgos labākos pieejamos 
tehniskos paņēmienus, kas izstrādāti 
saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES un 
Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā novērtējumā 
tiek atklātas būtiskas atšķirības starp šādu 
iekārtu faktiskajiem energoefektivitātes 
līmeņiem un energoefektivitātes līmeņiem, 
kas saistīti ar labāko pieejamo tehnisko 
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energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

paņēmienu piemērošanu, Komisija 
attiecīgā gadījumā ierosina prasības šādu 
iekārtu energoefektivitātes līmeņa 
palielināšanai vai arī šādi tehniskie 
paņēmieni turpmāk kļūst par nosacījumu, 
lai atļautu jaunas iekārtas, un periodiskajai 
esošo iekārtu atļauju pārskatīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 1527
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas.

Or. en
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Grozījums Nr. 1528
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai 
vai arī šādi tehniskie paņēmieni turpmāk 
kļūst par nosacījumu, lai atļautu jaunas 
iekārtas, un periodiskajai esošo iekārtu 
atļauju pārskatīšanai.

Komisijas novērtējumā par pirmo papildu 
ziņojumu iekļauj novērtējumu par 
energoefektivitātes līmeni esošajās un 
jaunajās iekārtās, kas veic kurināmā 
sadedzināšanu, ar kopējo nominālo 
ievadīto siltumjaudu 50 MW vai vairāk, un 
iekārtās, kas veic minerāleļļas un gāzes 
rafinēšanu, ņemot vērā attiecīgos labākos 
pieejamos tehniskos paņēmienus, kas 
izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas būtiskas 
atšķirības starp šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina prasības šādu iekārtu 
energoefektivitātes līmeņa palielināšanai.

Or. de

Pamatojums

Komisija nav atbildīga par atļauju procedūrām, taču saskaņā ar šajā grozījumā ierosināto 
pieeju tā varētu netieši ietekmēt šīs procedūras. Turklāt tas nozīmē arī nesamērīgu 
iejaukšanos ekonomiskās plānošanas iespējās attiecībām uz esošajām iekārtām.

Grozījums Nr. 1529
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uzrauga arī šīs direktīvas 
īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK, kā arī 
Direktīvu 2010/31/EK.

svītrots

Or. en

Pamatojums

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) ir saskaņā ar tirgu pastāvošs instruments, lai 
samazinātu CO2 emisiju. Īstenojot nākamo ETS posmu — 2013.–2010. gads — un 
pakāpeniski samazinot „griestus” (maksimālo kvotu skaitu), tiks sasniegts nospraustais CO2 
mērķis.  Lai novērstu neskaidrības tirgū, neviena iestāde nedrīkst ietekmēt kvotas cenu.

Grozījums Nr. 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uzrauga arī šīs direktīvas 
īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK, kā arī 
Direktīvu 2010/31/EK.

Komisija uzrauga arī šīs direktīvas 
īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK, kā arī 
Direktīvu 2010/31/EK. Ja Komisija 
uzskata, ka ir nepieciešami koriģējoši 
pasākumi, tos veicot, nedrīkst ierobežot 
Direktīvas 2003/87/EK, Direktīvas 
2009/28/EK, kā arī Direktīvas 2010/31/EK 
īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka tāda Komisijas rīcība tirgū kā, piemēram, ETS tirdzniecības perioda —
2013.–2020. gads — CO2 kvotu rezervēšana, nav iespējama. Pretējā gadījumā tirgus 
dalībniekiem un iestādēm nebūtu juridiskās noteiktības, un būtu grūtāk pieņemt tālejošus 
investīciju lēmumus, tajā skaitā arī par energoefektivitāti.
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Grozījums Nr. 1531
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija uzrauga arī šīs direktīvas 
īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK, kā arī
Direktīvu 2010/31/EK.

Komisija uzrauga arī šīs direktīvas 
īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 
2009/28/EK un Direktīvu 2010/31/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 1532
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis attiecībā uz Direktīvu 
2003/87/EK (ETS) sniedz īpašu 
informāciju, ko Komisija izmanto, veicot 
ETS uzraudzību.
Komisija uzraudzību īsteno, lai 
„saglabātu ETS stimulus, ar kuriem 
atalgo investīcijas zemu oglekļa dioksīda 
emisiju tehnoloģijās un sagatavo ETS 
sektorus turpmāk nepieciešamajām 
inovācijām”, kā tas ir teikts ietekmes 
novērtējumā un 34. apsvērumā.
Vēl saskaņā ar ietekmes novērtējumu šie 
pasākumi jāveic, cita starpā izdarot ETS 
korekcijas, kas nozīmē no 2013.-
2020. gada perioda izsolēm paredzētās 
kvotu daļas rezervēt atbilstošu skaitu 
kvotu.
Pasākumi jāveic, vadoties pēc šādiem 
principiem:
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Ja saskaņā 19. panta 4. punktu veikto 
uzraudzību tiek konstatēts, ka ietekme uz 
ETS izpaužas kā zemu oglekļa dioksīda 
emisiju kvotu cenas līmeņa krišanās 
salīdzinājumā ar prognozēm Zema 
oglekļa dioksīda emisiju līmeņa ceļvedī, 
Komisija analizē vajadzību rezervēt 
atbilstošu skaitu kvotu no kopējā 2013.-
2020. gada perioda izsolē paredzētās 
kvotu apjoma. Noteikumus par 
rezervējamo kvotu skaitu pieņem tiesību 
aktu priekšlikumos, kas ir jāiesniedz līdz 
2013. gada beigām. Rezervējamo kvotu 
apjomu aprēķina, samazinot apjomu, 
kuru dalībvalstis pārdod izsolēs (ETS 
direktīvas 10. panta 1. punkts) un sadala 
tieši tādā pašā veidā, kā minēts ETS 
direktīvas 10. panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ir steidzami jānodrošina mehānisms, ko varētu izmantot gadījumā, ja energoefektivitātes 
direktīvas ietekme uz ETS ir negatīva. Tāpēc Komisijai būtu jāuzsāk tādu noteikumu 
pieņemšanas process, ar kuriem reglamentē kvotu rezervēšanas veidu un laiku, un jāizvērtē 
iespējamā sloga ietekme un pienākumu līdzsvarošana dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr. 1533
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Vēlākais sešus mēnešus pēc šīs 
direktīvas  spēkā stāšanās dienas Komisija 
pieņem regulu, ar kuru groza Direktīvas 
2003/87/EK 10. panta 4. punktā minēto 
regulu, lai iesaldētu ne mazāk par 
1,4 miljardiem kvotu, tādējādi saglabājot 
stimulus investēt energoefektivitātes 
pasākumos un zemas oglekļa dioksīda 
emisijas tehnoloģijās un  saglabājot 
Direktīvā 2003/87/EK paredzēto 
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uzstādījumu līmeni.

Or. en

Pamatojums

ETS ir jākoriģē, vadoties pēc ekonomiskās lejupslīdes ietekmes, kas skar arī kvotu ilgtermiņa 
deficītu, lai arī turpmāk nodrošinātu stimulus investēt energoefektīvos pasākumos un zemas 
oglekļa dioksīda emisijas tehnoloģijās attiecībā uz iekārtām, kuras reglamentē ETS direktīva. 
Ir jākompensē pieprasījuma pēc ETS kvotām samazinājums, ko izraisīs šīs Direktīvas 
īstenošana, lai atjaunotu cenu mehānismu līmenī, kas paredzēts ietekmes novērtējumā, 
balsoties uz kuru tika panākta vienošanās par Direktīvu 2003/87/EK.

Grozījums Nr. 1534
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz 3. panta 2. punktā minēto 
novērtējumu, kam attiecīgā gadījumā seko 
tiesību akta priekšlikums, kurā noteikti 
valstu obligātie mērķi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1535
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums, kurā noteikti valstu 
obligātie mērķi.

7. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā seko turpmāko 
pasākumu priekšlikums. Novērtējumu 
pamato arī ar 1. punktā minētā gada 
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pirmā ziņojuma izvērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1536
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums, kurā noteikti valstu obligātie 
mērķi.

7. Komisija līdz 2013. gada 30. jūnijam 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā pievieno tiesību 
akta priekšlikums, kurā noteikti valstu 
obligātie papildu mērķi un pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 1537
Eija-Riitta Korhola

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums, kurā noteikti valstu obligātie 
mērķi.

7. Komisija līdz 2016. gada decembrim
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums, kurā noteikti papildu 
pasākumi.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu būt pietiekami daudz laika, lai pārbaudītu šīs direktīvas īstenošanas sekmīgumu. 
Vadoties pēc 2016. gadā veicamā novērtējuma, Komisija ierosina papildu pasākumus, ja tie 
ir nepieciešami lai sasniegtu Eiropas mērķi līdz 2020. gadam par 20 % palielināt 
energoefektivitāti.
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Grozījums Nr. 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums, kurā noteikti valstu obligātie 
mērķi.

7. Komisija līdz 2013. gada 31. decembrim
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums, kurā noteikti valstu obligātie 
mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 1539
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums, kurā noteikti valstu obligātie 
mērķi.

7. Komisija līdz 2016. gada 30. martam
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums, kurā noteikti valstu obligātie 
mērķi.

Or. de

Pamatojums

Ja direktīva nav jātransponē līdz 2013. gadam, Komisija nevar nopietni cerēt, ka tā varēs 
novērtēt, vai valstu pasākumi un šeit izklāstītie papildu pasākumi ir pietiekami, lai līdz 
2014. gada vidum sasniegtu ES vispārējo mērķi. Tas tīri objektīvi nav iespējams.
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Grozījums Nr. 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 
6. panta īstenošanu. Šim ziņojumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums ar vienu vai vairākiem no 
šiem nolūkiem:

8. Komisija līdz 2017. gada 30. jūnijam 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 
6. panta īstenošanu. Šim ziņojumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums ar vienu vai vairākiem šādiem
nolūkiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1541
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 
6. panta īstenošanu. Šim ziņojumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums ar vienu vai vairākiem no 
šiem nolūkiem:

8. Komisija līdz 2016. gada 30. jūnijam 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 
6. panta īstenošanu. Šim ziņojumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums ar vienu vai vairākiem no 
šiem nolūkiem:

Or. en

Grozījums Nr. 1542
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 

8. Komisija līdz 2016. gada 30. jūnijam 
ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par 
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6. panta īstenošanu. Šim ziņojumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums ar vienu vai vairākiem no 
šiem nolūkiem:

6. panta īstenošanu. Šim ziņojumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums ar vienu vai vairākiem no 
šiem nolūkiem:

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu 2020. gada mērķi, 6. pants būtu jāpārskata agrāk.

Grozījums Nr. 1543
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmainīt 6. panta 1. punktā norādīto 
ietaupījumu proporciju;

a) arī turpmāk piemērot 6. panta 1. punktā 
norādīto ietaupījumu proporciju vai noteikt 
jaunu;

Or. en

Grozījums Nr. 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 
novērtē dalībvalstu panākto virzību, 
novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus, kas minēti 
15. panta 1. punktā; šim novērtējumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums.

9. Komisija līdz 2017. gada 30. jūnijam 
novērtē dalībvalstu panākto virzību, 
novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus, kas minēti 
15. panta 1. punktā; šim novērtējumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums.

Or. en
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Grozījums Nr. 1545
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 9. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 
novērtē dalībvalstu panākto virzību, 
novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus, kas minēti 
15. panta 1. punktā; šim novērtējumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums.

9. Komisija līdz 2016. gada 30. jūnijam 
novērtē dalībvalstu panākto virzību, 
novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus, kas minēti 
15. panta 1. punktā; šim novērtējumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums.

Or. en

Pamatojums

Lai sasniegtu 2020. gada mērķi, šķēršļu novēršana būtu jānovērtē agrāk.

Grozījums Nr. 1546
Konrad Szymański

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 9. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 
novērtē dalībvalstu panākto virzību, 
novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus, kas minēti 
15. panta 1. punktā; šim novērtējumam 
atbilstīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums.

9. Komisija līdz 2018. gada 30. jūnijam 
novērtē dalībvalstu panākto virzību, 
novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus, kas minēti 
15. panta 1. punktā; šim novērtējumam 
atbilstīgā gadījumā seko rekomendācijas.

Or. en

Grozījums Nr. 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

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

10.a Ja oglekļa dioksīda cena šajā 
direktīvā paredzēto jauno pasākumu dēļ 
krītas, Komisija veic momentānus 
pasākumus, piemēram, izņem kvotas no 
tirgus, lai nodrošinātu, ka ETS darbojas 
tā, kā tai būtu jādarbojas, ja netiktu 
noteikts papildu pasākumu komplekss, un 
saskaņā ar tās izveides ieceri radīt 
stimulus investīcijām energoefektivitātes 
jomā un atjaunojamajos energoresursos.

Or. en

Grozījums Nr. 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Pārskatīšana
Komisija sadarbībā ar 20. pantā izveidoto 
komiteju vēlākais līdz 2018. gada 
1. janvārim izvērtē šo direktīvu, ņemot 
vērā tās īstenošanas gaitā iegūto pieredzi 
un rezultātus, un vajadzības gadījumā 
izsaka priekšlikumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 1549
Herbert Reul

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



AM\884003LV.doc 43/98 PE475.997

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [24 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Or. de

Pamatojums

Būtu jānosaka patiešām izpildāmi mērķi.

Grozījums Nr. 1550
Ioan Enciu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [24 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Or. ro

Grozījums Nr. 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

22.a pants
Direktīvas 2003/87/EK grozījumi
Direktīvas 2003/87/EK 9. panta 
2. punktam pievieno šādu daļu:
„Sākot ar 2014. gadu, lineārā 
samazinājuma koeficients ir 2,25 %.”

Or. en

Pamatojums

ETS maksimālā apjoma lineārais koeficients būtu jākoriģē atbilstoši energoefektivitātes 
pasākumiem un ES mērķiem klimata jomā, proti, līdz 2050. gadam vismaz par 80 % 
samazināt iekšzemes siltumnīcefekta gāzu emisiju. Lineārais samazinājuma koeficients 
2,25 % apmērā ir uzskatāms par tādu, kas balstīts uz to nozaru emisijas īpatsvaru 
2050. gadā, kuras reglamentē ETS direktīva, kā tas ir ieskicēts Komisijas Klimata ceļvedī 
2050. gadam.

Grozījums Nr. 1552
Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants

Direktīvas 2003/87/EK 9. panta pēdējam 
punktam pievieno šādu daļu: „Sākot ar 
2014. gadu, un katru turpmāko gadu 
1. punktā minētais lineārais 
samazinājuma koeficients ir 2,43 %.”

Or. en

Pamatojums

Grozījums veikt, lai uzlabotu galveno ilgtermiņa stimulu investēt energoefektivitātes un zemas 
oglekļa dioksīda emisijas jomā, vienlaikus arī vienādojot ikgadējo ETS kvotu sadali līmenī, 
kas atbilstu Ceļvedim virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju 
līmeni 2050. g. (COM/22/112).
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Grozījums Nr. 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
24. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva ir adresēta visām dalībvalstīm. Šī direktīva ir adresēta visām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām.

Or. ro

Grozījums Nr. 1554
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
-I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Dānija 19,17 0,83

Grozījums

-I PIELIKUMS

Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi

A. Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi 2020. gadā (izteikti kā primārā enerģija)

Maksimālais primārās enerģijas 
patēriņš 2020. gadā (Mtoe) (1)

Minimālais enerģijas 
ietaupījuma mērķis —

primārās enerģijas 
patēriņa samazināšana 

2020. gadā (Mtoe) (S2020)
Beļģija 43,55 9,80
Bulgārija 18,57 3,20
Čehija (2) 36,50 9,12
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Vācija (3) (4) 241,16 58,69 
Igaunija 4,89 0,71
Īrija 15,92 2,75
Grieķija 33,26 2,70
Spānija (4) 131,71 31,12
Francija (3) (4) 211,50 64,88 (5)
Itālija (3) (4) 159,82 48,97 (5)
Kipra 2,31 0,46
Latvija 6,16 0,67
Lietuva 8,56 1,14
Luksemburga 5,40 0,20
Ungārija 26,67 2,96
Malta 0,70 0,24
Nīderlande (2) (4) 57,99 17,75 (5)
Austrija 29,20 7,16
Polija (4) 91,71 18,12
Portugāle 24,01 6,00
Rumānija 40,07 10,00
Slovēnija (2) 7,02 1,76
Slovākija 18,51 1,65
Somija 33,17 4,21
Zviedrija 43,01 12,80 (5)
Apvienotā Karaliste (2) (4) 163,43 50,04 (5)

ES 1474 368

kur
S2020 = konkrētās dalībvalsts enerģijas 
ietaupījums 2020. gadā 
(1) Visi enerģijas ietaupījuma mērķi ir balstīti 
uz dalībvalstu dotajiem datiem, kas iesniegti ar 
attiecīgajām valsts reformu programmām 
(VRP) 2011. gada aprīlī, izņemot (2), kas 
savās VRP nav minējušas nekādus enerģijas 
ietaupījuma mērķus.
(2) Dalībvalsts, kas savā VRP nav sniegusi 
nekādus enerģijas ietaupījuma mērķus. 
Attiecīgie šo četru dalībvalstu mērķi ir tiešā 
veidā iegūti, izmantojot metodoloģiju, ar kuru 
nosaka ES enerģijas ietaupījuma mērķi, kas ir 
fiksēts par 20 % mazāks nekā 2007. gada 
prognozes. 
(3)DE mērķis ir izlabots, lai ņemtu vērā 
Vācijas nacionālo enerģijas koncepciju, kurā 



AM\884003LV.doc 47/98 PE475.997

LV

ir noteikts samazinājuma mērķis 20 % apmērā 
no primārās enerģijas salīdzinājumā ar 
2008. gadu; FR mērķis ir izlabots, lai ņemtu 
vērā pārrēķina koeficientu 1,63 starp gala un 
primāro patēriņu. IT mērķis ir izlabots, lai 
ņemtu vērā neprecīzās prognozes, kas tika 
iegūtas, īstenojot PRIMES 2007. 
(4) Atšķirība 47,45 Mtoe starp provizorisko ES 
2020. gada mērķi (valstu mērķu summa pēc 
labojumiem) un ES stratēģijas mērķi, no kura 
jāatskaita ES primārās enerģijas patēriņš —
vismaz 368 Mtoe 2020. gadā, ir vienādā mērā 
sadalīta starp visām tām dalībvalstīm, kuras 
2020. gadā patērēs vairāk nekā 50 Mtoe 
primārās enerģijas. Septiņām dalībvalstīm būs 
jāpieliek papildu pūles, lai enerģijas patēriņš 
2020. gadā būtu mazāks par 4,3 %.
(5) Dalībvalsts, kurai jāpieliek lielākas pūles 
attiecībā uz primārās enerģijas patēriņu 
2020. gadā nekā, samazinot par 20 % vienoto 
likmi, ko aprēķināja, pamatojoties uz 
PRIMES 2007.  

B. Indikatīvā līkne
Direktīvas 3. panta 2. punktā 
minētajā indikatīvajā līknē ir ņemti 
vērā šādi primārās enerģijas 
ietaupījuma mērķa posmi, kas visām 
dalībvalstīm jāsasniedz līdz 
2020. gadam:
25%* (S2020), 2014. gadā; 
50%* (S2020), 2016. gadā; 
75%* (S2020), 2018. gadā; 
kur
S2020 ir enerģijas ietaupījums 
konkrētai dalībvalstij 2020. gadā, kā 
tas norādīts tabulas A daļas labējā 
slejā.

Or. en
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Pamatojums

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers. To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Grozījums Nr. 1555
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
-I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-I PIELIKUMS

Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi

A. Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi 2020. gadā (izteikti kā primārās enerģija)

Minimālais 
enerģijas 

ietaupījuma 
mērķis —
primārās 
enerģijas 
patēriņa 

samazinājums 
2020. gadā 

(Mtoe)

Minimālais 
enerģijas 

ietaupījuma 
mērķis —
primārās 
enerģijas 
patēriņa 

samazinājums 
2025. gadā 

(Mtoe)

Minimālais 
enerģijas 

ietaupījuma 
mērķis —
primārās 
enerģijas 
patēriņa 

samazinājums 
2030. gadā 

(Mtoe)

Beļģija jānosaka jānosaka jānosaka

Bulgārija jānosaka jānosaka jānosaka

Čehija jānosaka jānosaka jānosaka
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Dānija jānosaka jānosaka jānosaka

Vācija jānosaka jānosaka jānosaka

Igaunija jānosaka jānosaka jānosaka

Īrija jānosaka jānosaka jānosaka

Grieķija jānosaka jānosaka jānosaka

Spānija jānosaka jānosaka jānosaka

Francija jānosaka jānosaka jānosaka

Itālija jānosaka jānosaka jānosaka

Kipra jānosaka jānosaka jānosaka

Latvija jānosaka jānosaka jānosaka

Lietuva jānosaka jānosaka jānosaka

Luksemburga jānosaka jānosaka jānosaka

Ungārija jānosaka jānosaka jānosaka

Malta jānosaka jānosaka jānosaka

Nīderlande jānosaka jānosaka jānosaka

Austrija jānosaka jānosaka jānosaka

Polija jānosaka jānosaka jānosaka

Portugāle jānosaka jānosaka jānosaka

Rumānija jānosaka jānosaka jānosaka

Slovēnija jānosaka jānosaka jānosaka

Slovākija jānosaka jānosaka jānosaka

Somija jānosaka jānosaka jānosaka

Zviedrija jānosaka jānosaka jānosaka

Apvienotā 
Karaliste

jānosaka jānosaka jānosaka

ES 368 jānosaka jānosaka

(neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. en
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Grozījums Nr. 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Direktīvas priekšlikums
-I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-I PIELIKUMS

Valstu primārās enerģijas patēriņa līmeņi 2020. gadā, ar kuriem var sasniegt ES 
20 % enerģijas ietaupījuma mērķi

Dalībvalstis, nosakot 3. panta 1. punktā minētos mērķus, izmato šādas vērtības. Dalībvalsts, 
kuras uzrādītais mērķis atšķiras no tabulā iekļautās vērtības, sniedz atbilstošu pamatojumu. 

Dalībvalsts Primārās enerģijas patēriņš izteikts Mtoe

2007 Prognoze 
par stāvokli 
2020. gadā

-20% Pilnīgs 
samazināju

ms

Beļģija 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgārija 19,3 21,8 17,4 4,4 

Čehija 43,6 45,6 36,5 9,1 

Dānija 20,2 20,0 16,0 4,0 

Vācija 314,9 299,9 239,9 60,0 

Igaunija 5,9 5,6 4,5 1,1 

Īrija 15,8 18,7 14,9 3,7 

Grieķija 32,6 36,0 28,8 7,2 

Spānija 138,9 162,8 130,3 32,6 

Francija 254,8 276,4 221,1 55,3 

Itālija 173,3 208,8 167,0 41,8 

Kipra 2,7 2,8 2,2 0,6 

Latvija 4,7 6,8 5,5 1,4 

Lietuva 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luksemburga 4,6 5,6 4,5 1,1 
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Ungārija 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Nīderlande 70,3 75,7 60,6 15,1 

Austrija 32,0 36,4 29,1 7,3 

Polija 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugāle 23,8 30,0 24,0 6,0 

Rumānija 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovēnija 7,0 8,8 7,0 1,8 

Slovākija 16,8 20,3 16,3 4,1 

Somija 36,2 37,4 29,9 7,5 

Zviedrija 48,1 55,8 44,6 11,2 

Apvienotā Karaliste 212,2 213,5 170,8 42,7 

ES 27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Pamatojums

ES enerģijas ietaupījuma mērķi 20020. gadam ieguva, par 20 % samazinot prognozētos 
primārās enerģijas patēriņa līmeņus 2020. gadā. Šajā tabulā attiecībā uz prognozētajiem 
primārās enerģijas patēriņa līmeņiem katrā dalībvalstī ir izmantota tā pati metode. 
Modelēšanā, ko izmanto, lai prognozētu pamata patēriņu, ņem vērā enerģijas patēriņa 
makroekonomiskos attīstības dzinējspēkus. Tās rezultātā iegūtajos 2020. gada patēriņa 
līmeņos ir ietverti visai ievērojamie pūliņi, kas katrai dalībvalstij būs jāpieliek, lai sasniegtu 
šīs direktīvas mērķus, kas minēti tās 1. pantā. >

Grozījums Nr. 1557
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
-I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-I PIELIKUMS

Dalībvalsts primārās enerģijas primārās enerģijas 
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patēriņš 2007. gadā patēriņš 2020. gadā

Beļģija 50.2 40.2

Bulgārija 19.3 15.4

Čehija 43.6 34.9

Dānija 20.2 16.2

Vācija 314.9 251.9

Igaunija 5.9 4.7

Īrija 15.8 12.6

Grieķija 32.6 26.1

Spānija 138.9 111.1

Francija 254.8 203.8

Itālija 173.3 138.6

Kipra 2.7 2.2

Latvija 4.7 3.8

Lietuva 7.8 6.2

Luksemburga 4.6 3.7

Ungārija 24.7 19.8

Malta 0.9 0.7

Nīderlande 70.3 56.2

Austrija 32.0 25.6

Polija 93.1 74.5

Portugāle 23.8 19.0

Rumānija 37.5 30.0

Slovēnija 7.0 5.6

Slovākija 16.8 13.4

Somija 36.2 29.0

Zviedrija 48.1 38.5

Apvienotā Karaliste 212.2 169.8

ES 1691.9 1353.5

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstis, nosakot 3. panta 1. punktā minētos mērķus, izmato tabulā iekļautās vērtības. 
Dalībvalsts, kuras uzrādītais mērķis ir atšķiras no šīs vērtības, sniedz atbilstošu 
pamatojumu.>

Grozījums Nr. 1558
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
-I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-I PIELIKUMS

Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi

Primārās enerģijas patēriņš izteikts Mtoe
Dalībvalsts 2007 Prognoze par 

stāvokli 
2020. gadā

Samazinājuma 
apjoms

Pilnīgs 
samazinājums

Beļģija 50,2 53,4 jānosaka jānosaka

Bulgārija 19,3 21,8 jānosaka jānosaka

Čehija 43,6 45,6 jānosaka jānosaka

Dānija 20,2 20,0 jānosaka jānosaka

Vācija 314,9 299,9 jānosaka jānosaka

Igaunija 5,9 5,6 jānosaka jānosaka

Īrija 15,8 18,7 jānosaka jānosaka

Grieķija 32,6 36,0 jānosaka jānosaka

Spānija 138,9 162,8 jānosaka jānosaka

Francija 254,8 276,4 jānosaka jānosaka

Itālija 173,3 208,8 jānosaka jānosaka

Kipra 2,7 2,8 jānosaka jānosaka

Latvija 4,7 6,8 jānosaka jānosaka

Lietuva 7,8 9,7 jānosaka jānosaka

Luksemburga 4,6 5,6 jānosaka jānosaka
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Ungārija 24,7 29,6 jānosaka jānosaka

Malta 0,9 0,9 jānosaka jānosaka

Nīderlande 70,3 75,7 jānosaka jānosaka

Austrija 32,0 36,4 jānosaka jānosaka

Polija 93,1 109,8 jānosaka jānosaka

Portugāle 23,8 30,0 jānosaka jānosaka

Rumānija 37,5 50,1 jānosaka jānosaka

Slovēnija 7,0 8,8 jānosaka jānosaka

Slovākija 16,8 20,3 jānosaka jānosaka

Somija 36,2 37,4 jānosaka jānosaka

Zviedrija 48,1 55,8 jānosaka jānosaka

Apvienotā 
Karaliste 212,2 213,5 jānosaka jānosaka

ES 1691,9 1842,2 jānosaka jānosaka

Or. en

Pamatojums

Enerģijas patēriņš 2007. gadā un PRIMES modeļa prognozes 2020. gadam. Faktiskā 
samazinājuma sleja nav aizpildīta, lai varētu diskutēt, kā katrai valstij iedalīt ietaupījuma 
apjomu.

Grozījums Nr. 1559
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

C ir attiecība starp elektroenerģiju un 
siltumu,

C ir attiecība starp iegūto elektroenerģiju 
un kopējo siltuma apjomu, ņemot vērā 
turpmāko pārrēķinu,

Or. pl
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Pamatojums

Clarification.

Grozījums Nr. 1560
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I daļa – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) Dalībvalstis ir tiesīgas piemērot 
atšķirīgas attiecības, ja tās to var pamatot.

Or. en

Grozījums Nr. 1561
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – III daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot un piemērojot koģenerācijas 
režīmā saražotās elektroenerģijas 
vispārīgos aprēķina principus, dalībvalstīm 
ir jāizmanto Lēmumā 2008/952/EK sīki 
izstrādātās pamatnostādnes.

Īstenojot un piemērojot koģenerācijas 
režīmā saražotās elektroenerģijas 
vispārīgos aprēķina principus, dalībvalstīm 
ir jāizmanto sīki izstrādātās 
pamatnostādnes, kas izklāstītas 
rokasgrāmatā par siltuma un 
elektroenerģijas kopējā apjoma 
noteikšanu (CEN/CENELEC-CWA 
45547) vai pamatnostādnēs par 
Koģenerācijas direktīvas 2004/8/EK 
īstenošanu – 2007. gada marts.

Or. en

Pamatojums

Aprēķina metode, kuras pamatā ir Lēmums 2008/952/EK, nav pietiekami izsmeļoša, un tajā 
nav sniegtas nekādas vienādojumu formulas; tāpēc mēs ierosinām divas pamatnostādnes, 
kurās ir iekļautas sīki izstrādātas aprēķina metodes un piemēri.
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Grozījums Nr. 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner,

Direktīvas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I a PIELIKUMS 

Valsts energoefektivitātes mērķu 
aprēķināšanas metodika

Ierosinot valstu energoefektivitātes 
mērķus, Komisija 2020. gada primārās 
enerģijas patēriņa prognozēšanā saskaņā 
ar PRIMES 2007 modeli izmanto pamata 
patēriņu un ņem vērā īpašos parametrus, 
piemēram, valsts ekonomikas struktūru, 
relatīvo sākuma stāvokli un klimatiskos 
apstākļus. Piemēro turpmāk minēto 
metodiku:
Ietaupījums — 20 % no 2007. gada 
PRIMES modelī noteiktā pamata patēriņa 
2020. gadā, kas izteikts Mtoe.
Samazinājuma mērķos 2020. gadam 
absolūtā izteiksmē, salīdzinot ar 
2007. gada primārās enerģijas patēriņu, 
iekļauj korekcijas faktorus attiecībā uz 
šādām kategorijām:
- maksimālais samazinājuma slieksnis 
deviņu ES valstu grupai ar zemākajiem 
mājsaimniecību reālajiem ienākumiem uz 
vienu iedzīvotāju (L9 [1]);
- maksimālais samazinājuma slieksnis 
15 ES valstu grupai, kuras ir tiesīgas 
saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus (C15);
- maksimālais samazinājuma slieksnis 
ikvienai valstij;
- minimālais samazinājuma slieksnis 
valstīm, kuras nav tiesīgas saņemt 
Kohēzijas fonda līdzekļus (ES-27 mīnus 
C15[2]);
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- minimālais samazinājuma slieksnis 
valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas 
fonda līdzekļus (C15);
- maksimālais slieksnis enerģijas patēriņa 
pilnīgam pieaugumam.
Dalībvalstis ir tiesīgas saskaņā ar 3. panta 
1. punktu valsts energoefektivitātes mērķi, 
kas ir izteikts kā pilnīgs samazinājums, 
noteikt kā energointensitātes mērķi, kas 
būtu naftas tonnās formulēts primārās 
enerģijas patēriņš par katru iekšzemes 
kopprodukta miljonu euro 2005. gada 
cenās.
_________________
[1] L9 valstis ir Bulgārija, Rumānija, 
Latvija, Polija, Igaunija, Ungārija, 
Lietuva, Slovākija un Čehija, skatīt 
Eurostat izdevumu „Statistics in Focus” 
Nr. 16/2011.
[2] C15 valstis ir L9 valstis un Slovēnija, 
Portugāle, Malta, Grieķija, Kipra un 
Spānija.

Or. en

Grozījums Nr. 1563
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – a apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ražošana, izmantojot sadedzināšanas 
iekārtas, kas paredzētas cieto sadzīves 
atkritumu pārstrādei, ja energoefektivitāte 
ir vienāda vai lielāka par robežvērtībām, 
kas noteiktas Direktīvas 2008/98/EK par 
atkritumiem II pielikuma R1*.

Or. en
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Grozījums Nr. 1564
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – b apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

CHP Eη ir elektroenerģijas efektivitāte, kas 
sasniegta, ražojot koģenerācijas režīmā, un 
kuru formulē kā gadā koģenerācijas režīmā 
saražoto elektroenerģiju attiecībā pret 
kurināmā daudzumu, kas izmantots, lai 
koģenerācijas režīmā saražotu kopējo 
lietderīgā siltuma un elektroenerģijas 
daudzumu. Ja koģenerācijas stacijā ražo 
mehānisko enerģiju, gadā koģenerācijas 
režīmā saražotās elektroenerģijas iekārtā 
var palielināt, iekļaujot tajā papildu 
vienību, kas ir mehāniskās enerģijas 
daudzumam ekvivalents elektroenerģijas 
daudzums. Šī papildu vienība nedod 
tiesības izsniegt izcelsmes apliecinājumus 
saskaņā ar 10. panta 10. punktu.

(neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. pl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 1565
Adam Gierek

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – b apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ref Eη ir efektivitātes atskaites vērtība 
atsevišķai elektroenerģijas ražošanai.

(neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. pl
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Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 1566
Paul Rübig

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – f apakšpunkts – 3. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atsauces vērtības, ja atsevišķi tiek 
ražota elektroenerģija un siltums, 
atspoguļo vidējo koģenerācijas iekārtas 
slodzi atsauces periodā.

Or. en

Pamatojums

Palielinoties atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai elektroenerģijas iegūšanā, ļoti 
efektīvām iekārtām var nākties darboties uz pusslodzi. Šāda darbošanās uz pusslodzi noved 
pie iekārtas efektivitātes samazināšanās. Ir jāievieš faktors attiecībā uz atsevišķi ražotās 
elektroenerģijas atsauces vērtību, kas atspoguļotu  siltuma un elektroenerģijas kombinētās 
ražošanas iekārtu darbības jaudu.

Grozījums Nr. 1567
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energoefektivitātes prasības produktu, 
pakalpojumu un ēku iegādē, ko veic 
publiskas struktūras

Energoefektivitātes prasības attiecībā uz 
publisko struktūru iegādātajiem vai 
nomātajiem produktiem, pakalpojumiem 
un ēkām

Or. en
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Grozījums Nr. 1568
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas:

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas, ņem 
vērā izmaksu efektivitāti, ekonomisko un 
praktisko izdevīgumu un tehnisko 
piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci:

Or. en

Grozījums Nr. 1569
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas:

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas, nosaka 
energoefektivitātes prasības kā tehniskās 
specifikācijas:

Or. en

Pamatojums

Tādu mehānismu izstrāde, ar kuriem energoefektivitātes rādītājus iekļauj publiskā iepirkuma 
nosacījumos, publisko iestāžu skatījumā veicina lielāku juridisko noteiktību. Tehnisko 
specifikāciju izmantošana ir pats iedarbīgākais veids, kā nodrošināt energoefektīvu produktu, 
pakalpojumu un ēku iegādi.

Grozījums Nr. 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas:

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas, ņem 
vērā izmaksu efektivitāti un pietiekamu 
konkurenci:

Or. en

Grozījums Nr. 1571
Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas:

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas, ja tas 
iespējams no publisko finanšu stāvokļa un 
ekonomiskās dzīvotspējas principa 
viedokļa:

Or. de

Grozījums Nr. 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas:

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas,
pienācīgi ņem vērā šādas
pamatnostādnes:

Or. en
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Grozījums Nr. 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas:

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas, ņem 
vērā ekonomiskās dzīvotspējas principu:

Or. de

Grozījums Nr. 1574
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas:

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas,
pienācīgi ņem vērā šādas
pamatnostādnes:

Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumam 5. pantā publiskajā iepirkumā ir jāspēj ņemt vērā ar energoefektivitāti 
nesaistīti faktori, lai varētu attiecīgi izvērtēt atlases kritērijus un pienācīgu uzmanību veltīt 
ekonomiskās dzīvotspējas aspektam. 

Grozījums Nr. 1575
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras, kas iegādājas Publiskām struktūrām, kas iegādājas 
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produktus, pakalpojumus vai ēkas: produktus, pakalpojumus vai ēkas būtu:

Or. ro

Grozījums Nr. 1576
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Publiskās struktūras, kas iegādājas 
produktus, pakalpojumus vai ēkas:

Publiskās struktūras, kas iegādājas vai 
nomā produktus, pakalpojumus vai ēkas:

Or. en

Grozījums Nr. 1577
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1578
Claude Turmes
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Direktīvas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem. Publiskās iestādes ir tiesīgas 
ņemt vērā izmaksu efektivitāti un
ekonomisko izdevīgumu, izmantojot 
līgumtiesību piešķiršanas kritērijus, kuros 
energoefektivitāte būtu vismaz tik pat 
nozīmīga kā cena;

Or. en

Pamatojums

Tādu mehānismu izstrāde, ar kuriem energoefektivitātes rādītājus publiskā iepirkuma 
nosacījumos, publisko iestāžu skatījumā veicina lielāku juridisko noteiktību. Tehnisko 
specifikāciju izmantošana ir pats iedarbīgākais veids, kā nodrošināt energoefektīvu produktu, 
pakalpojumu un ēku iegādi. Lai ņemtu vērā to produktu izmaksu efektivitātes un ekonomiskā 
izdevīguma apsvērumus, kas minēti a) punktā, publiskās iestādes ir tiesīgas izmantot 
līgumtiesību piešķiršanas kritērijus.

Grozījums Nr. 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, attiecībā uz kuru jāievēro 
vismaz trīs vienas valsts piegādātāju 
prasība un kurai no dzīves cikla izmaksu 
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konkurenci; efektivitātes viedokļa jābūt pārākai par
nākamo pieejamo energoefektivitātes 
klasi;

Or. en

Grozījums Nr. 1580
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, tām 
būtu jāiegādājas produkti, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus attiecīgajos 
iepirkuma procesa posmos pienācīgi 
ņemot vērā izmaksu efektivitāti, 
ekonomisko izdevīgumu un tehnisko 
piemērotību, kā arī pietiekamu konkurenci;

Or. de

Pamatojums

Papildus energoefektivitātei uzskaitītie kritēriji var izrādīties nozīmīgi dažādos iepirkuma 
procedūras posmos, un tāpēc tiem dažādās fāzēs ir jāpiešķir atšķirīga vērtība.

Grozījums Nr. 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
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kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas produktus, kuri atbilst augstākās 
energoefektivitātes klases kritērijiem, 
vienlaikus ņemot vērā tehnisko 
piemērotību un pietiekamu konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 1582
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas produktus, kuri atbilst augstāko
energoefektivitātes klašu kritērijiem, 
vienlaikus ņemot vērā izmaksu efektivitāti, 
ekonomisko izdevīgumu un tehnisko 
piemērotību, kā arī pietiekamu konkurenci;

Or. fr

Grozījums Nr. 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, tām
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iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

būtu jāiegādājas vienīgi produkti, kuri 
atbilst augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

Or. en

Grozījums Nr. 1584
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas pārsvarā produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

Or. ro

Grozījums Nr. 1585
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 

a) ja uz produktu attiecas deleģētie akti, 
kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu 
2010/30/ES, vai Komisijas direktīva, ar 
kuru īsteno Direktīvu 92/75/EEK, 
iegādājas vienīgi produktus, kuri atbilst 
augstākās energoefektivitātes klases 
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kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ekonomisko izdevīgumu un 
tehnisko piemērotību, kā arī pietiekamu 
konkurenci;

kritērijiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu 
efektivitāti, ietekmi uz veselību, 
ekonomisko izdevīgumu un tehnisko 
piemērotību, kā arī pietiekamu konkurenci;

Or. en

Pamatojums

Lemjot par iegādi, būtu jāņem vērā arī veselības apsvērumi, lai veicinātu, piemēram, tādu 
produktu iegādi, kuri nesatur cilvēka veselībai kaitīgas vielas.

Grozījums Nr. 1586
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja uz produktu neattiecas a) punkts, bet 
attiecas īstenošanas pasākums saskaņā ar 
Direktīvu 2009/125/EK, kas pieņemts pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, iegādājas 
tikai tādus produktus, kas atbilst 
energoefektivitātes līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas attiecīgajā īstenošanas pasākumā;

b) ja uz produktu neattiecas a) punkts, bet 
attiecas īstenošanas pasākums saskaņā ar 
Direktīvu 2009/125/EK, kas pieņemts pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, iegādājas 
pārsvarā tādus produktus, kas atbilst 
energoefektivitātes līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas attiecīgajā īstenošanas pasākumā;

Or. ro

Grozījums Nr. 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja uz produktu neattiecas a) punkts, bet 
attiecas īstenošanas pasākums saskaņā ar 
Direktīvu 2009/125/EK, kas pieņemts pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, iegādājas 

b) ja uz produktu neattiecas a) punkts, bet 
attiecas īstenošanas pasākums saskaņā ar 
Direktīvu 2009/125/EK, kas pieņemts pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, publiskām 
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tikai tādus produktus, kas atbilst 
energoefektivitātes līmeņatzīmēm, kas 
noteiktas attiecīgajā īstenošanas pasākumā;

struktūrām būtu jāiegādājas tikai tādi 
produkti, kas atbilst energoefektivitātes 
līmeņatzīmēm, kas noteiktas attiecīgajā 
īstenošanas pasākumā;

Or. en

Grozījums Nr. 1588
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iegādājas biroja aprīkojuma produktus,
uz kuriem attiecas Padomes Lēmums 
[2006/1005/EK], kuri atbilst 
energoefektivitātes prasībām, kas nav 
mazākas par tām, kuras norādītas 
minētajam lēmumam pievienotā līguma 
C pielikumā;

c) tām būtu jāiegādājas biroja aprīkojuma 
produkti, uz kuriem attiecas Padomes 
Lēmums [2006/1005/EK] un kuri atbilst 
energoefektivitātes prasībām, kas nav 
mazākas par tām, kuras norādītas 
minētajam lēmumam pievienotā līguma 
C pielikumā;

Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumam 5. pantā publiskajā iepirkumā ir jāspēj ņemt vērā ar energoefektivitāti 
nesaistīti faktori, lai varētu attiecīgi izvērtēt atlases kritērijus un pienācīgu uzmanību veltīt 
ekonomiskās dzīvotspējas aspektam.

Grozījums Nr. 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) iegādājas biroja aprīkojuma produktus, 
uz kuriem attiecas Padomes Lēmums 
[2006/1005/EK], kuri atbilst 

c) publiskām struktūrām būtu jāiegādājas 
biroja aprīkojuma produkti, uz kuriem 
attiecas Padomes Lēmums [2006/1005/EK] 
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energoefektivitātes prasībām, kas nav 
mazākas par tām, kuras norādītas 
minētajam lēmumam pievienotā līguma 
C pielikumā;

un kuri atbilst energoefektivitātes 
prasībām, kas nav mazākas par tām, kuras 
norādītas minētajam lēmumam pievienotā 
līguma C pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 1590
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ja saskaņā ar valstu 
energoefektivitātes standartiem un/vai 
energoefektivitātes etiķešu izmantošanas 
sistēmām tiek konstatēts, ka kāda 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju iekārta ir efektīvāka par to, 
kas aprakstīta šīs direktīvas III pielikuma 
a) un b) punktā, publiskām struktūrām 
jāiegādājas efektīvākā iekārta.

Or. de

Pamatojums

Mērķis ir panākt pēc iespējas lielāku energoefektivitātes palielinājumu. Tāpēc ir jāizmanto 
tāda informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārta, attiecībā uz kuru dalībvalstis jau ir 
konstatējušas, ka tā ir ļoti efektīva.

Grozījums Nr. 1591
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iegādājas vienīgi tādas riepas, kas atbilst 
augstākās degvielas energoefektivitātes 
klasei, kā ir noteikts Regulā (EK) 

d) iegādājas vienīgi tādas riepas, kas atbilst 
Regulas (EK) Nr. 1222/20094040 10. pantā 
minētajam kritērijam, ja tās tirgū ir 
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Nr. 1222/20094040. Šī prasība neliedz 
publiskajām struktūrām iegādāties riepas, 
kas pieder saķeres ar slapju ceļu vai 
ārējās rites trokšņa augstākajai klasei, ja 
to var pamatot ar drošības vai sabiedrības 
veselības apsvērumiem;

nopērkamas;

Or. en

Grozījums Nr. 1592
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iegādājas vienīgi tādas riepas, kas atbilst 
augstākās degvielas energoefektivitātes 
klasei, kā ir noteikts Regulā (EK) 
Nr. 1222/200940. Šī prasība neliedz 
publiskajām struktūrām iegādāties riepas, 
kas pieder saķeres ar slapju ceļu vai ārējās 
rites trokšņa augstākajai klasei, ja to var 
pamatot ar drošības vai sabiedrības 
veselības apsvērumiem;

d) tām būtu jāiegādājas vienīgi tādas 
riepas, kas atbilst augstākās degvielas 
energoefektivitātes klasei, kā ir noteikts 
Regulā (EK) Nr. 1222/200940. Šī prasība 
neliedz publiskajām struktūrām iegādāties 
riepas, kas pieder saķeres ar slapju ceļu vai 
ārējās rites trokšņa augstākajai klasei, ja to 
var pamatot ar drošības vai sabiedrības 
veselības apsvērumiem;

Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumam 5. pantā publiskajā iepirkumā ir jāspēj ņemt vērā ar energoefektivitāti 
nesaistīti faktori, lai varētu attiecīgi izvērtēt atlases kritērijus un pienācīgu uzmanību veltīt 
ekonomiskās dzīvotspējas aspektam.

Grozījums Nr. 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iegādājas vienīgi tādas riepas, kas atbilst 
augstākās degvielas energoefektivitātes 
klasei, kā ir noteikts Regulā (EK) 
Nr. 1222/200940. Šī prasība neliedz 
publiskajām struktūrām iegādāties riepas, 
kas pieder saķeres ar slapju ceļu vai ārējās 
rites trokšņa augstākajai klasei, ja to var 
pamatot ar drošības vai sabiedrības 
veselības apsvērumiem;

d) publiskām struktūrām būtu jāiegādājas
vienīgi tādas riepas, kas atbilst augstākās 
degvielas energoefektivitātes klasei, kā ir 
noteikts Regulā (EK) Nr. 1222/200940. Šī 
prasība neliedz publiskajām struktūrām 
iegādāties riepas, kas pieder saķeres ar 
slapju ceļu vai ārējās rites trokšņa 
augstākajai klasei, ja to var pamatot ar 
drošības vai sabiedrības veselības 
apsvērumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 1594
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) savos konkursos par pakalpojumu 
līgumiem pieprasa, lai pakalpojuma 
sniedzēji, nodrošinot attiecīgo 
pakalpojumu, izmantotu vienīgi 
produktus, kas atbilst a) līdz 
d) apakšpunktā minētajām prasībām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1595
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) savos konkursos par pakalpojumu 
līgumiem pieprasa, lai pakalpojuma 
sniedzēji, nodrošinot attiecīgo 

e) tās ir tiesīgas savos konkursos par 
pakalpojumu līgumiem pieprasīt, lai 
pakalpojuma sniedzēji, nodrošinot attiecīgo 
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pakalpojumu, izmantotu vienīgi produktus, 
kas atbilst a) līdz d) apakšpunktā 
minētajām prasībām;

pakalpojumu, izmantotu vienīgi produktus, 
kas atbilst a) līdz d) apakšpunktā 
minētajām prasībām;

Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumam 5. pantā publiskajā iepirkumā ir jāspēj ņemt vērā ar energoefektivitāti 
nesaistīti faktori, lai varētu attiecīgi izvērtēt atlases kritērijus un pienācīgu uzmanību veltīt 
ekonomiskās dzīvotspējas aspektam.

Grozījums Nr. 1596
Herbert Reul

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) savos konkursos par pakalpojumu 
līgumiem pieprasa, lai pakalpojuma 
sniedzēji, nodrošinot attiecīgo 
pakalpojumu, izmantotu vienīgi produktus, 
kas atbilst a) līdz d) apakšpunktā
minētajām prasībām;

e) savos konkursos par pakalpojumu 
līgumiem pieprasa, lai pakalpojuma 
sniedzēji, nodrošinot attiecīgo 
pakalpojumu, izmantotu vienīgi produktus, 
kas atbilst a) līdz c) apakšpunktā 
minētajām prasībām;

Or. de

Pamatojums

Transporta nozarē ir gandrīz neiespējami — vai ārkārtīgi dārgi — pārbaudīt, vai 
pakalpojumu sniedzēji izmanto no energoefektivitātes viedokļa visefektīvākās riepas. Tāpēc 
šajā grozījumā ir jāsvītro atsauce uz d) punktu.

Grozījums Nr. 1597
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) savos konkursos par pakalpojumu 
līgumiem pieprasa, lai pakalpojuma 

e) savos konkursos par pakalpojumu 
līgumiem pieprasa, lai pakalpojuma 
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sniedzēji, nodrošinot attiecīgo 
pakalpojumu, izmantotu vienīgi produktus, 
kas atbilst a) līdz d) apakšpunktā 
minētajām prasībām;

sniedzēji, nodrošinot attiecīgo 
pakalpojumu, izmantotu vienīgi produktus, 
kas atbilst a) līdz d) apakšpunktā 
minētajām prasībām; lemjot par 
līgumtiesību sniegt pakalpojumu 
piešķiršanu, publiskās struktūras izvērtē 
iespēju noslēgt energoefektivitātes 
ilgtermiņa līgumus, kas minēti 14. panta 
b) apakšpunktā;

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) savos konkursos par pakalpojumu 
līgumiem pieprasa, lai pakalpojuma 
sniedzēji, nodrošinot attiecīgo 
pakalpojumu, izmantotu vienīgi produktus, 
kas atbilst a) līdz d) apakšpunktā 
minētajām prasībām;

e) publiskām struktūrām savos konkursos 
par pakalpojumu līgumiem būtu 
jāpieprasa, lai pakalpojuma sniedzēji, 
nodrošinot attiecīgo pakalpojumu, 
izmantotu vienīgi produktus, kas atbilst a) 
līdz d) apakšpunktā minētajām prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 1599
Marita Ulvskog

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iegādājas vai nomā vienīgi ēkas, kas 
atbilst vismaz minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas minētas 
4. panta 1. punktā. Atbilstību šīm 
prasībām pārbauda, izmantojot 
energoefektivitātes sertifikātus, kā ir 
minēts Direktīvas 2010/31/ES 11. pantā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1600
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iegādājas vai nomā vienīgi ēkas, kas 
atbilst vismaz minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas minētas 
4. panta 1. punktā. Atbilstību šīm 
prasībām pārbauda, izmantojot 
energoefektivitātes sertifikātus, kā ir 
minēts Direktīvas 2010/31/ES 11. pantā.

f) iegādājoties vai nomājot ēkas, kā 
obligātu kritēriju ņem vērā to 
energoefektivitātes klasi un pienācīgu 
uzmanību pievērš izmaksu efektivitātei,
ekonomiskajam izdevīgumam un 
tehniskajai piemērotībai, kā arī 
konkurencei jomā, uz kuru attiecas 
attiecīgās pašvaldības rīkotais iepirkums. 
Atbilstību šīm prasībām pārbauda, 
izmantojot energoefektivitātes sertifikātus, 
kā ir minēts Direktīvas 2010/31/ES 
11. pantā.

Or. de

Grozījums Nr. 1601
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iegādājas vai nomā vienīgi ēkas, kas 
atbilst vismaz minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas minētas 
4. panta 1. punktā. Atbilstību šīm 
prasībām pārbauda, izmantojot 
energoefektivitātes sertifikātus, kā ir 
minēts Direktīvas 2010/31/ES 11. pantā.

f) neskarot Direktīvas 2010/31/ES 
9. panta 1. punktu, iegādājas vai nomā 
vienīgi ēkas, kas atbilst vismaz prasībām 
tās valsts augstākajās energoefektivitātes 
klasēs, kurā attiecīgā ēka atrodas.
Atbilstību šīm prasībām pārbauda, 
izmantojot energoefektivitātes sertifikātus, 
kā ir minēts Direktīvas 2010/31/ES 
11. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iegādājas vai nomā vienīgi ēkas, kas 
atbilst vismaz minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas minētas 
4. panta 1. punktā. Atbilstību šīm prasībām 
pārbauda, izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātus, kā ir minēts Direktīvas 
2010/31/ES 11. pantā.

f) iegādājas vai slēdz jaunus nomas 
līgumus attiecībā vienīgi uz ēkām, kas 
atbilst vismaz minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas minētas 
4. panta 1. punktā vai kas atbildīs laikā, 
kad ēka tiks izmantota. Atbilstību šīm 
prasībām pārbauda, izmantojot 
energoefektivitātes sertifikātus, kā ir 
minēts Direktīvas 2010/31/ES 11. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1603
Angelika Niebler

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iegādājas vai nomā vienīgi ēkas, kas f) tām būtu jāiegādājas vai jānomā vienīgi 
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atbilst vismaz minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas minētas 
4. panta 1. punktā. Atbilstību šīm prasībām 
pārbauda, izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātus, kā ir minēts Direktīvas 
2010/31/ES 11. pantā.

ēkas, kas atbilst vismaz minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas minētas 
4. panta 1. punktā. Atbilstību šīm prasībām 
pārbauda, izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātus, kā ir minēts Direktīvas
2010/31/ES 11. pantā.

Or. de

Pamatojums

Atbilstīgi grozījumam 5. pantā publiskajā iepirkumā ir jāspēj ņemt vērā ar energoefektivitāti 
nesaistīti faktori, lai varētu attiecīgi izvērtēt atlases kritērijus un pienācīgu uzmanību veltīt 
ekonomiskās dzīvotspējas aspektam.

Grozījums Nr. 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iegādājas vai nomā vienīgi ēkas, kas 
atbilst vismaz minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas minētas 
4. panta 1. punktā. Atbilstību šīm prasībām 
pārbauda, izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātus, kā ir minēts Direktīvas 
2010/31/ES 11. pantā.

f) publiskajām struktūrām būtu
jāiegādājas vai jānomā vienīgi ēkas, kas 
atbilst vismaz minimālajām 
energoefektivitātes prasībām, kas minētas 
4. panta 1. punktā. Atbilstību šīm prasībām 
pārbauda, izmantojot energoefektivitātes 
sertifikātus, kā ir minēts Direktīvas 
2010/31/ES 11. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs prasības neattiecas uz 
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Direktīvas 2004/18/EK un 
Direktīvas 2004/17/EK pantiem un 
neietekmē šo direktīvu turpmāku 
iespējamu pārskatīšanu. Kolīzijas 
gadījumā šīm direktīvām ir augstāks 
juridiskais spēks par šo pielikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja attiecībā uz a) līdz d) apakšpunktā 
minētajiem produktiem nav iespējams 
nodrošināt izmaksu efektivitāti, 
ekonomisko izdevīgumu un tehnisko 
piemērotību vai pietiekamu konkurenci, 
publiskās struktūras ir tiesīgas iegādāties 
no šo nosacījumu viedokļa nākamos 
labākos, pieejamos energoefektivitātes 
produktus;

Or. en

Grozījums Nr. 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iegādājoties vai nomājot tādas ēkas, kas 
tiek oficiāli aizsargātas kā daļa no 
izraudzītās vides vai to īpašās 
arhitektoniskās vai vēsturiskās vērtības 
dēļ, f) apakšpunktu nepiemēro;

Or. en
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Grozījums Nr. 1608
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES iestādes nomā vai iegādājas tikai tādas 
ēkas, kas atbilst tās valsts augstākās 
energoefektivitātes klases prasībām, kurā 
attiecīgā ēka atrodas.

Or. en

Grozījums Nr. 1609
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visām papildu ēkām, kuras ES iestādes 
turpmāk nomās vai iegādāsies, vienmēr ir 
jāatbilst augstākās pieejamās 
energoefektivitātes klases kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visām papildu ēkām, kuras ES iestādes 
turpmāk nomās vai iegādāsies, vienmēr ir 
jābūt augstākās pieejamās 
energoefektivitātes klases ēkām.
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Or. en

Grozījums Nr. 1611
András Gyürk

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 3. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts

[3] Piemērojams, ja enerģijas ietaupījumu aprēķina primārās enerģijas izteiksmē, izmantojot 
augšupēju pieeju, ko balsta uz enerģijas galapatēriņu. Attiecībā uz elektroenerģijas 
ietaupījumu kWh dalībvalstis var piemērot iepriekš noteiktu koeficientu 2,5. Dalībvalstis var
piemērot atšķirīgu koeficientu, ja to var pamatot. 

Grozījums

[3] Piemērojams, ja enerģijas ietaupījumu aprēķina primārās enerģijas izteiksmē, izmantojot 
augšupēju pieeju, ko balsta uz enerģijas galapatēriņu. Attiecībā uz elektroenerģijas 
ietaupījumu kWh dalībvalstis var piemērot iepriekš noteiktu koeficientu 2,5, kurā būtu 
atspoguļota pašreizējā, aptuveni aprēķinātā ES termoelektrostaciju vidējā efektivitāte. 
Dalībvalstis piemēro atšķirīgu koeficientu, ja termoelektrostacijas ir efektīvākas, un šo 
koeficientu koriģē regulāri.

Or. en

Grozījums Nr. 1612
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 3. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts

[3] Piemērojams, ja enerģijas ietaupījumu aprēķina primārās enerģijas izteiksmē, izmantojot 
augšupēju pieeju, ko balsta uz enerģijas galapatēriņu. Attiecībā uz elektroenerģijas 
ietaupījumu kWh dalībvalstis var piemērot iepriekš noteiktu koeficientu 2,5. Dalībvalstis var 
piemērot atšķirīgu koeficientu, ja to var pamatot. 
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Grozījums

[3] Piemērojams, ja enerģijas ietaupījumu aprēķina primārās enerģijas izteiksmē, izmantojot 
augšupēju pieeju, ko balsta uz enerģijas galapatēriņu. Attiecībā uz elektroenerģijas 
ietaupījumu kWh dalībvalstis var piemērot iepriekš noteiktu koeficientu 2,5, kurā būtu 
atspoguļota pašreizējā, aptuveni aprēķinātā ES termoelektrostaciju vidējā efektivitāte. 
Dalībvalstis var piemērot atšķirīgu koeficientu, ja to var pamatot. Dalībvalstis piemēro 
atšķirīgu koeficientu, ja termoelektrostacijas ir efektīvākas. Šis koeficients būtu jāpielāgo 
regulāri.

Or. en

Grozījums Nr. 1613
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 3. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts

[3] Piemērojams, ja enerģijas ietaupījumu aprēķina primārās enerģijas izteiksmē, izmantojot 
augšupēju pieeju, ko balsta uz enerģijas galapatēriņu. Attiecībā uz elektroenerģijas 
ietaupījumu kWh dalībvalstis var piemērot iepriekš noteiktu koeficientu 2,5. Dalībvalstis var 
piemērot atšķirīgu koeficientu, ja to var pamatot. 

Grozījums

[3] Piemērojams, ja enerģijas ietaupījumu aprēķina primārās enerģijas izteiksmē, izmantojot 
augšupēju pieeju, ko balsta uz enerģijas galapatēriņu. Attiecībā uz elektroenerģijas 
ietaupījumu kWh dalībvalstis var piemērot iepriekš noteiktu koeficientu 2,5. Dalībvalstis var 
piemērot atšķirīgu koeficientu, ja to var pamatot vai ja šāds koeficients jau ir paredzēts valstu 
tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā nedrīkstētu mainīt tādu jau noteiktu definīciju saturu, kas tiek ievērotas, 
elektroenerģiju izsakot kā primāro enerģiju.
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Grozījums Nr. 1614
Henri Weber

Direktīvas priekšlikums
V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 1615
Bendt Bendtsen

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījums

svītrots

Turpmākie pasākumi ir uzskatāmi par 
tādiem, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījums:
a) energoefektīvu kompakto fluorescējošo 
spuldžu sadale vai uzstādīšana;
b) energoefektīvu dušas uzgaļu sadale vai 
uzstādīšana;
c) energoauditi;
d) informācijas kampaņas.

Or. en

Pamatojums

Lielāko daļu īstermiņa ietaupījuma pasākumu veic vai nu saskaņā ar ekodizainu, vai arī vieni 
paši tie nerada nekādu ietaupījumu (piem., informācijas kampaņas), jo to visbiežāk nodrošina 
produktu kampaņas (piem., „baltās” preces), izņemot dažas iniciatīvas (piem., ēkas iekšējās 
temperatūras samazināšana, minimālā patēriņa režīmā radušies zaudējumi u. c.), kuru 
novērtēšana bieži vien ir grūta un nereti arī dārga.
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Grozījums Nr. 1616
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – ievaddaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, nosakot enerģijas 
ietaupījumu, kas pārsniedz dabisko 
ietaupījumu, izmanto šādus orientējošos 
principus:

Or. en

Grozījums Nr. 1617
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījums

1. Pasākumi, kas neattiecas uz enerģijas 
ietaupījuma mērķa sasniegšanu

Or. en

Grozījums Nr. 1618
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. iedaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turpmākie pasākumi ir uzskatāmi par 
tādiem, kuru mērķis ir īstermiņa
ietaupījums:

Uz enerģijas ietaupījuma mērķi 
neattiecina šādus pasākumus:

Or. en



PE475.997 84/98 AM\884003LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1619
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. iedaļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) energoefektīvu kompakto fluorescējošo 
spuldžu sadale vai uzstādīšana;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1620
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. iedaļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informācijas kampaņas. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1621
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. iedaļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) tādu mājsaimniecības ierīču 
izplatīšana un uzstādīšana, kas atbilst 
augstākajai energoefektivitātes klasei un 
kuru tirgus daļa ir sasniegusi vismaz 
15 %, bet ir mazāka par 30 %.

Or. de

Pamatojums

Ierīces, kuru tirgus daļa ir 15 %–30 % liela, var uzskatīt par enerģijas īstermiņa ietaupījumu.
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Grozījums Nr. 1622
Mario Pirillo

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. iedaļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) viedo skaitītāju izplatīšana vai 
uzstādīšana;

Or. it

Grozījums Nr. 1623
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Enerģijas ietaupījuma aprēķināšana 2. Enerģijas ietaupījuma metodika
Aprēķinot enerģijas ietaupījumu valsts 
energoefektivitātes pienākuma shēmās, 
ņem vērā pasākuma mūža ilgumu. Ja 
mūža ilguma valsts vērtības nav noteiktas, 
piemēro 4. punktā noteiktās standarta 
vērtības. 
Atbildīgās puses var izmantot vienu vai 
vairākas no turpmākajām metodēm, lai 
aprēķinātu enerģijas ietaupījumu 6. panta 
2. punkta nolūkā: 

Atbildīgās puses var izmantot vienu vai 
vairākas no turpmākajām metodēm, lai 
aprēķinātu enerģijas ietaupījumu 6. panta 
2. punkta nolūkā:

a) tehniskās aplēses; a) paredzētais ietaupījums, salīdzinot ar 
neatkarīgi konstatētajiem iepriekšējo 
enerģijas uzlabojumu rezultātiem līdzīgās 
iekārtās. Nosakot paredzēto ietaupījumu, 
piemēro 3. punktā minētos principus. 
Vispārējo pieeju apzīmē „ex-ante”;

b) uzskaite; b) uzskaitītais ietaupījums, saistībā ar 
kuru jāņem vērā, ka ar pasākuma vai 
pasākumu kompleksa veikšanu panākto 
ietaupījumu nosaka, fiksējot faktisko 
enerģijas patēriņa samazinājumu un 
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pienācīgi ņemot vērā tādus faktorus kā 
izmantošanas mērķis, ražošanas līmeņi un 
laika apstākļi, kas var ietekmēt patēriņu. 
Vispārējo pieeju apzīmē „ex-post”;

c) standarta vērtības un mūža ilgumi, 
kurus dalībvalstis ir pieņēmušas skaidri 
un pamatoti. Par šādām vērtībām paziņo 
Komisijai. Komisija var pieprasīt, lai šīs 
vērtības tiktu grozītas gadījumā, ja tās 
varētu kropļot konkurenci, vai arī ja tās ir 
mazākas prasīgas nekā 3. un 4. punktā 
noteiktās standarta vērtības un mūža 
ilgums. 

c) pakāpeniskais ietaupījums, saistībā ar 
kuru varētu būt lietderīgi izmantot 
ietaupījuma tehniskās aplēses, ja attiecībā 
uz kādu konkrētu iekārtu ir grūti iegūt 
pilnīgi precīzi izmērītus datus vai šādu 
datu ieguve būtu nesamērīgi dārga, 
piemēram, nomainot kompresoru vai 
elektromotoru, attiecībā uz kuriem tika 
iegūta neatkarīga informācijas par 
ietaupījumu, ar citiem, kuru kWh rādītāji 
ir atšķirīgi;

d) un 4. punktā noteiktās standarta 
vērtības un mūža ilgumi, ja valsts 
standarta vērtības un mūža ilgumi nav 
noteikti; 

d) novērotais ietaupījums, saistībā ar kuru 
nosaka patērētāju reakciju uz padomu, 
informācijas kampaņām un viedo 
uzskaiti. Šo pieeju var izmantot tikai 
attiecībā uz ietaupījumu, ko izraisa 
patērētāju uzvedības izmaiņas. To 
nedrīkst izmantot, lai noteiktu 
ietaupījumu, ko panāk, veicot fiziskus 
pasākumus. Iekārtās iegūtajam 
ietaupījumam būtu jārodas, vai nu 
izmantojot paredzētā ietaupījuma 
katalogu vai tehniskās metodes. Izvēloties 
paredzēto ietaupījumu, nedrīkst piemērot 
tehniskās metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 1624
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tehniskās aplēses; a) pakāpeniskais ietaupījums, saistībā ar 
kuru varētu būt lietderīgi izmantot 
ietaupījuma tehniskās aplēses, ja attiecībā 
uz kādu konkrētu iekārtu ir grūti iegūt 
pilnīgi precīzi izmērītus datus vai šādu 
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datu ieguve būtu nesamērīgi dārga, 
piemēram, nomainot kompresoru vai 
elektromotoru, attiecībā uz kuriem tika 
iegūta neatkarīga informācija par 
ietaupījumu, ar citiem, kuru kWh rādītāji 
ir atšķirīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 1625
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) paredzētie ienākumi, salīdzinot ar 
neatkarīgi konstatētiem iepriekšējo 
enerģijas uzlabojumu rezultātiem līdzīgās 
iekārtās. Vispārējo pieeju apzīmē „ex-
ante”;

Or. en

Grozījums Nr. 1626
Fiona Hall

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzskaite; b) uzskaitītais ietaupījums, saistībā ar 
kuru jāņem vērā, ka ar pasākumu vai 
pasākumu kompleksa veikšanu panākto 
ietaupījumu nosaka, fiksējot faktisko 
enerģijas patēriņa samazinājumu un 
pienācīgi ņemot vērā tādus faktorus kā 
izmantošanas mērķis, ražošanas līmeņi un 
laika apstākļi, kas var ietekmēt patēriņu. 
Vispārējo pieeju apzīmē „ex-post”;

Or. en
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Grozījums Nr. 1627
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzskaite; b) reālā laika novērošana, kontrole un
uzskaite

Or. en

Grozījums Nr. 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. iedaļa – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzskaite; b) uzskaite un mērīšanas iekārta

Or. en

Grozījums Nr. 1629
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a) Enerģijas ietaupījuma aprēķinā 
izmantojamie principi
Nosakot kāda energoefektivitātes 
pasākuma radīto ietaupījumu, piemēro 
šādus principus:
a) var ņemt vērā tikai tādu ietaupījumu, 
kas papildina ietaupījumu, kāds parasti ir 
vidējam, tirgū laistam produktam. 
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Nosakot enerģijas papildu ietaupījumu, 
pienācīgi ņem vērā šādus aspektus:
i. parastā energoefektivitāte un šā brīža 
ēku kopuma karkasa (sienas, jumti, 
grīdas, logi un durvis) uzlabošanas 
pasākumu etiķete;
ii. vispārējās normatīvās prasības, kas 
noteiktas attiecībā uz jaunu ēku vai 
transporta līdzekļu minimālo 
energoefektivitāti vai produktu izņemšanu 
no tirdzniecības, piem., dažu kvēlspuldžu 
aizliegums, kas nozīmē, ka pārsvarā tiek 
lietotas kompaktās fluorescējošās 
spuldzes;
iii. ES minimālās energoefektivitātes 
prasības, kas ES Ekodizaina direktīvā 
noteiktas ar enerģiju saistītiem 
produktiem;
iv. enerģiju patērējošo produktu parastie 
tirdzniecības apjomi un tirdzniecības 
tendences dalībvalstīs, kurās ir ieviestas 
ES enerģijas etiķešu izmantošanas 
kritēriji;
b) atbildīgo pušu pasākumiem ir jābūt 
uzsktāmi un būtiski saistītiem ar deklarētā 
ietaupījuma nodrošināšanu;
c) pienācīgi jāņem vērā ērtību līmeņa 
pieaugums, proti, rikošeta efekts, ko rada 
pasākumu veikšana, piemēram, komforta 
palielinājums, ko nodrošināja izolācijas 
pasākumi; 
d) galapatēriņā panākto ietaupījumu, ja 
tāds ir dokumentāli fiksēts, drīkst sev 
piedēvēt tikai vairāk kā viena atbildīgā 
puse;
e) ietaupījumu, kas panākts citas vietējās, 
reģionālās, valsts vai starptautiskās 
politikas rezultātā, nedrīkst ņemt vērā, 
piem., izplatītākās celtniecību 
reglamentējošās normas;
f) lai ņemtu vērā reģionālās laika 
apstākļu atšķirības, dalībvalstis ir tiesīgas 
izvēlēties ietaupījuma koriģēšanu 
atbilstoši standarta vērtībai vai saskaņot 
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dažādos enerģijas ietaupījumus, ņemot 
vērā reģionos pastāvošās temperatūras 
atšķirības; korekcija būtu jāprecizē un 
jāapstiprina komisijā ne vēlāk kā trīs 
mēnešus pēc šīs direktīvas ieviešanas.
g) ja veikto pasākumu dēļ ir izmainījies 
vairāk nekā vienas kurināmā veida 
patēriņš, pienācīgi jāņem vērā šā 
kurināmā primārās enerģijas saturs 
atbilstoši IV pielikumā noteiktajai 
vērtībai;
h) aprēķinot enerģijas ietaupījumu, ņem 
vērā pasākumu mūža ilgumu;
i) ja veikto pasākumu dēļ paātrinās 
iekārtu, produktu vai celtniecības 
elementu nomaiņa, pienācīgi ņem vērā 
enerģijas ietaupījuma ilgumu 
salīdzinājumā ar sākotnējās iekārtas 
enerģijas patēriņu — taču tikai attiecībā 
uz sākotnējās iekārtas mūža ilguma 
atlikušo daļu.
j) ir atļautas darbības, ko atbildīgās puses 
veic vai nu individuāli, vai kolektīvi, lai 
panāktu, iekārtas vai tirgu 
energoefektivitātes līmeņa noturīgu 
pāreju uz augstāku līmeni; 
k) veicinot energoefektivitātes pasākumu 
iedarbīgumu, dalībvalstis nodrošina 
produktu, pakalpojumu un uzstādīto 
ierīču kvalitātes standartu ilgtspējību. Ja 
šādu standartu nav, dalībvalstis strādā ar 
atbildīgajām pusēm, lai tādus ieviestu.
Enerģijas ietaupījuma aprēķinu pārskata 
vismaz reizi divos gados, lai ņemtu vērā 
reglamentējuma un tehnoloģijas 
izmaiņas. 

Or. en

Grozījums Nr. 1630
Britta Thomsen
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Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2.b iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b) Paziņojums par metodiku
Dalībvalstis informē Komisiju par sīki 
izstrādātās metodikas priekšlikumu, 
saskaņā ar kuru ir paredzēts īstenot 
energoefektivitātes ietaupījuma 
pienākuma shēmas. Šādā paziņojumā 
iekļauj izsmeļošas ziņas par:
a) atbildīgajām pusēm
b) mērķa nozarēm;
c) enerģijas ietaupījuma mērķa līmeni;
d) pienākuma perioda ilgumu;
e) atbilstīgo pasākumu kategorijām;
f) aprēķina metodiku, tostarp 
papildināmības un būtiskuma noteikšanas 
metodiku;
g) pasākumu mūža ilgumu;
h) pieeju, ar ko ņem vērā dalībvalstīs 
pastāvošās laika apstākļu atšķirības;
i) tādu kurināmo izmantošanas veidu, 
kam ir atšķirīgi oglekļa dioksīda vai 
primārās enerģijas saturi;
j) kvalitātes standartiem;
k) novērošanas un pārbaudes 
protokoliem;
l) audita protokoliem.
Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai metodikas 
mainītu, ja to dēļ var tikt kropļota 
konkurence, vai gadījumos, kad tās nav 
tik stingras kā līdzvērtīgas citu dalībvalstu 
shēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 1631
Britta Thomsen
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Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 3. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1632
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 3. iedaļa – 3.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 1633
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 3. iedaļa – 3.1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) SADZĪVES DRĒBJU ŽĀVĒTĀJI
Sākot ar 2013. gada 1. decembri
A klase paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā): jānosaka
A klase+ paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā): jānosaka
A klase ++ paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā): jānosaka
A klase +++ paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā): jānosaka

Or. de
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Pamatojums

Šīs direktīvas V pielikuma 3. iedaļai jāatbilst jaunākajai stadijai, kāda šīs Direktīvas 
pieņemšanas dienā ir sasniegta attiecībā uz enerģijas etiķešu izmantošanu.  Drīzumā tiks 
pieņemta deleģētā regula par sadzīves drēbju žāvētāju enerģijas etiķešu izmantošanu, un 
paredzamajiem ietaupījumiem būtu jāatbilst galīgās energoefektivitātes klašu kopumam.

Grozījums Nr. 1634
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 3. iedaļa – 3.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienots enerģijas ietaupījums no GLS42

uz CFL 16 kWh/gadā
svītrots

__________________
42 Lampas vispārīgam apgaismojumam 
jeb lampas ar volframa diegu

Or. en

Grozījums Nr. 1635
Britta Thomsen

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Standarta mūža ilgumi
Energoefektivitātes 
palielināšanas pasākums, 
veicot sastāvdaļas nomaiņu

Standarta 
mūža ilgums 
gados

Apkures katls – kondensācija 20
Apkures katls – tiešā 
izsūknēšana

20

Deglis, naftas produkti un 
gāze

10

Kontroles aprīkojums 15-20

svītrots
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Kontroles sistēma – centrālā 15-25
Kontroles sistēma – telpas 
kontrole

15-25

Apkures kontrole: kontroles 
vārsti, automātiskie

10

Skaitītāji 10

Or. en

Grozījums Nr. 1636
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
Va pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

V a PIELIKUMS
Minimālie kritēriji, kurus iekļauj 

energoauditos un energovadības sistēmās
Energoauditos un energovadības 
sistēmās, kas minētas 7. pantā, ir jābūt 
ietvertiem un jāņem vērā vismaz šādi 
kritēriji:
1. energovadības sistēmas, kurās jābūt 
ietvertam arī energoauditam, satur 
precīzu enerģētikas politiku, ko īsteno 
uzņēmumu un konkrētās vietas līmenī, un 
rīcības plānus, kuros ir iekļauti 
ieguldījumi, budžeti un operācijas, kā arī 
precīzi noteiktas atbildības un 
pārskatatbildības sfēras enerģijas patēriņa 
un energoefektivitātes palielinājuma 
jomā, tostarp arī augstākās vadības 
līmeņos;
2. energoauditu un energovadības 
sistēmas izstrādā ar precīzi definētiem 
mērķiem uzlabot un saglabāt uzņēmumu 
un mājsaimniecību energoefektivitāti 
ekonomiski pieņemamos līmeņos, 
vienlaikus ievērojot ietekmi uz vidi un 
tehniskās izpildāmības apsvērumus; mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) un 
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mājsaimniecību energoauditi prasti nav 
tik sarežģīti un ir retāk nepieciešami kā 
lielāku uzņēmumu un lielāku ēku 
energoauditi [1]; tomēr šajā pielikumā 
minētie vispārējās kvalitātes kritēriji 
vienādā mērā attiecas arī uz MVU un 
mājsaimniecību energoauditiem;
3. ššos energoauditus un energovadības 
sistēmas īsteno, pamatojoties uz 
jaunākajiem konstatētajiem darbības 
rādītājiem par enerģijas patēriņu un 
slodzes profiliem (attiecībā uz 
elektroenerģiju), kas ir jāsaglabā 
vēsturiskās analīzes un darbības 
izsekojamības nolūkā; auditu apjomu 
pamato ar apskatāmo uzņēmumu, 
konkrēto vietu un ēku kopējā tīklā 
ieplūstošo un no tās aizplūstošo enerģiju; 
tādējādi tajos pārbauda kopējo konkrētās 
vietas enerģijas patēriņu un individuālā 
procesa, pakalpojuma un sistēmas 
patēriņu, nosaka enerģijas klases (tvaiks, 
kurināmais, elektroenerģija), kā arī 
enerģijas un ekspluatācijas agrākās, šā 
brīža un paredzamās izmaksas; ddatus 
pielāgo ārējai ietekmei, piemēram, laika 
apstākļiem, rūpniecības kapacitātei u. c.;
4. lielāku uzņēmumu un ēku energoaudits 
ietver gan kopējo uzņēmumos un ēkās 
ienākošo un no tiem izejošo enerģijas 
plūsmu makroauditu, gan atsevišķu viena 
uzņēmuma tīklā esošu tehnisko sistēmu, 
procesu un iekārtu mikroauditu, kurus 
veic visaptveroši, regulāri, neatkarīgā, 
pārskatāmā un objektīvā veidā attiecīgi ik 
pēc 3 un 2 gadiem un saistībā ar kuriem 
uzņēmumos izstrādā gada ziņojumus; 
konkrētās vietas apmeklējums ir 
neatņemama šo auditu sastāvdaļa;
5. energoauditiem vēl jāatbilst patiesajai 
situācijai, lai varētu iegūt drošas un 
atbilstīgas ziņas, kas būtu arī 
salīdzināmas, samērīgas, izsekojamas un 
pārbaudāmas;
6. šos energoauditus un energovadības 
sistēmas īsteno, pēc iespējas balstoties uz 
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dzīves cikla izmaksu analīzi, nevis uz 
vienkāršiem atmaksāšanās periodiem, 
tādējādi ņemot vērā cita starpā arī 
ilgtermiņa ietaupījumu, ilgtermiņa 
ieguldījumu atlikušās vērtības un 
diskonta likmes;
7. visi energoauditori un energovadības 
sistēmas operatori (iekšējie un ārējie) ir 
dalībvalsts vai reģionālās valdības 
izveidotas(-u) un/vai atzītas(–u) oficiālas(-
u) iestādes(-žu) sertificēti un/vai 
apstiprināti;
8. iekšējiem energoauditoriem un 
iekšējiem energovadības sistēmu 
operatoriem piešķir vadošu statusu, ar 
kuru tie nodrošina un saglabā iekšējo 
kompetenci, modrību, komunikāciju un 
lojalitāti atbildīgajos un pārbaudāmajos 
uzņēmumos un ēkās;
9. jaunas un nomainošas iekārtas, kas 
patērē enerģiju, atlase un parametru 
noteikšana, procesi un citi enerģijas 
ietaupījuma pasākumi ietver analīzi no 
ekonomikas, uzvedības un tehniskā 
viedokļa, kā arī īstenotajiem pasākumiem 
sekojošo darbību un šo pasākumu 
ietekmes pārbaudes priekšlikumus un 
plānus; ziņojumā iekļauj arī ar enerģiju 
nesaistītus sasniegumus, piemēram, 
produktivitātes pieaugumu un tehniskās 
apkopes izmaksu mazināšanos, kā arī 
tehnisko mijiedarbību un sinerģiju, ko 
rada savstarpēji saistīti pasākumi;
10. energoauditus veic tik pat kvalitatīvi 
kā ieguldījumu analīzi, proti, ierosinātā 
pasākuma ekonomiskajiem aprēķiniem ir 
jābūt pietiekami izsmeļošam un 
pamatotam, lai iespējamie ieguldītāji 
(iekšējie un ārēji) un fiskālās un 
finansiālās iestādes iegūtu precīzu 
informāciju par iespējamo ietaupījumu, 
naudas plūsmām un ierosināto pasākumu 
vai pasākumu kopumu neto pašreizējām 
vērtībām, kā arī par pārbaudāmā objekta 
tehniskajiem un finansiālajiem riskiem;
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11. energoauditi un energovadības 
sistēmas un tajos sniegtos ieteikumus 
pamato ar uzņēmuma, ēkas, konkrētas 
vietas, sistēmas un procesa statusa 
pārskatiem, minētos objektus salīdzinot ar 
spēkā esošajiem kritērijiem un 
paraugprakses sistēmām, kā arī ar 
nepārtraukti atjauninātajiem labāko 
pieejamo tehnisko paņēmienu sarakstiem 
(piemēram, labākie pieejamie tehniskie 
paņēmieni BREFs[2], ko izstrādā Eiropas 
Integrētais piesārņojuma profilakses un 
kontroles birojs), kas domāti enerģētikas 
nozarei un attiecīgajai apakšnozarei;
12. patlaban izmantotie vai ierosinātie 
energoefektivitātes palielinājuma 
pasākumi nekādā ziņā nedrīkst ierobežot 
veselības un drošības jomā spēkā esošā 
reglamentējuma piemērošanu, piemēram, 
ēku iekšējo apstākļu un ugunsdrošības 
reglamentējuma piemērošanu 
īstenošanas, ekspluatācijas un 
izmantošanas laikā, vai arī citu 
normatīvas dabas pienākumu 
piemērošanu;
13. EN ISO 50001 (energovadības 
sistēmas) izmantošana var tikt atzīts kā 
līdzeklis, ar kuru izpilda šīs direktīvas 
7. pantā minētās prasības, ja, piemērojot 
šo standartu uzņēmumos un ēkās, tiek 
ievēroti arī šā pielikuma[3] 1.–12. punktā 
minētie kritēriji.
[1] 2010. gada 19. maija 
Direktīvā 2010/31/ES par ēku 
energoefektivitāti ēku energoauditu 
biežums ir noteikts prasībās par 
energoefektivitātes sertifikātiem, kurus 
iegūst tikai pēc energoaudita veikšanas.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] EN 16247-1 (energoauditi) 
izmantošana pēc šā standarta oficiālas 
pieņemšanas arī var tikt atzīts kā līdzeklis, 
ar kuru izpilda šīs direktīvas 7. pantā 
minētās normas, ja, piemērojot šo 
standartu uzņēmumos un ēkās,  tiek 
ievēroti arī šā pielikuma 1.–12. punktā 
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minētie kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 1637
Claude Turmes

Direktīvas priekšlikums
Vb pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

V b pielikums
Minimālās prasības attiecībā uz 6. pantā 
minētā enerģijas ietaupījuma noteikšanu 

un pārbaudi
1. Iespējamo enerģijas ietaupījumu 
aprēķina atsevišķi par katru nozari.
2. Ietaupījuma iedarbību aprēķina 
saskaņā ar augšupēju pieeju attiecībā uz 
katru pasākumu, nošķirot šā brīža, jaunos 
un plānotos pasākumus.
3. Visu pasākumu rezultātā iegūtā 
ietaupījuma kopējo iedarbību salīdzina ar 
valsts mērķi, ņemot vērā piemēroto 
struktūru, kuras pamatā ir nozares.
4. Gada ietaupījumu konstatē, 
pamatojoties uz statistikas datiem, un 
salīdzina ar mērķi.
5. Ja uzraugot konstatē novirzes no mērķa 
sasniegšanas grafika, novēro katru 
pasākumu atsevišķi un attiecīgi izlabo.

Or. en


