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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par energoefektivitāti un 
ar ko atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 –
2011/0172(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0370),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0168/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatoto(-os) [atzinumu(-us)], kuru(-us) saskaņā ar 2. protokolu par 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedzis(-gusi) [palātas(–
tu)/parlamenta(–tu) nosaukums(–i)] un kurā(-os) apgalvots, ka tiesību akta projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Vairākas pašvaldības un citas 
publiskās struktūras dalībvalstīs jau ir 
ieviesušas integrētas pieejas enerģijas 
taupīšanai un energoapgādei, piemēram, 
īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 

(16) Vairākas pašvaldības un citas 
publiskās struktūras dalībvalstīs jau ir 
ieviesušas integrētas pieejas enerģijas 
taupīšanai un energoapgādei, piemēram, 
īstenojot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības 
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plānus, piemēram, tos, kas izstrādāti 
saskaņā ar Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, 
un integrētas pilsētplānošanas pieejas, kas 
ir plašākas par atsevišķiem pasākumiem 
ēkās un transporta veidos. Dalībvalstīm ir 
jārosina pašvaldības un citas publiskās 
struktūras pieņemt integrētus un 
ilgtspējīgus energoefektivitātes plānus ar 
skaidriem mērķiem, iesaistīt iedzīvotājus 
to izstrādē un īstenošanā un atbilstīgi 
informēt viņus par to saturu un virzību 
mērķu sasniegšanā. Šādi plāni var 
nodrošināt būtiskus enerģijas ietaupījumus, 
jo īpaši, ja tos īsteno ar energovadības 
sistēmām, kas ļauj attiecīgajām 
publiskajām struktūrām labāk pārvaldīt 
savu enerģijas patēriņu. Ir jāveicina 
pieredzes apmaiņa starp lielpilsētām, 
pilsētām un citām publiskajām struktūrām, 
īpaši attiecībā uz novatoriskiem 
risinājumiem.

plānus, piemēram, tos, kas izstrādāti 
saskaņā ar Pilsētas mēru pakta iniciatīvu, 
un integrētas pilsētplānošanas pieejas, kas 
ir plašākas par atsevišķiem pasākumiem 
ēkās un transporta veidos, lai projektētu 
„pilsētas un reģionus ar zemu enerģijas 
patēriņu”. Šajā pilsētu un reģionu ar 
zemu enerģijas patēriņu jēdzienā ar 
enerģiju saistītie jautājumi tiek uzskatīti 
par pilsētu un reģionu attīstības būtisku 
sastāvdaļu, kas iekļauta vietējos 
demokrātiskajos un vadības procesos. Lai 
varētu izstrādāt konkrētām vietām 
piemērotus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus, dalībvalstīm 
būtu jāmudina vietējās iestādes definēt 
šādas vietējās attīstības stratēģijas, kas 
pamatotos uz dialogu ar vietējo 
sabiedrību, komerciālajām un sociālajām 
ieinteresētajām personām. Tad 
dalībvalstīm ir jārosina pašvaldības un 
citas publiskās struktūras pieņemt 
integrētus un ilgtspējīgus 
energoefektivitātes plānus ar skaidriem 
mērķiem, iesaistīt vietējās ieinteresētās 
personas un iedzīvotājus to izstrādē un 
īstenošanā un atbilstīgi informēt viņus par 
to saturu un virzību mērķu sasniegšanā. 
Šādi plāni var nodrošināt būtiskus 
enerģijas ietaupījumus, jo īpaši, ja tos 
īsteno ar energovadības sistēmām, kas ļauj 
attiecīgajām publiskajām struktūrām labāk 
pārvaldīt savu enerģijas patēriņu. Ir 
jāveicina pieredzes apmaiņa starp 
lielpilsētām, pilsētām un citām 
publiskajām struktūrām, īpaši attiecībā uz 
novatoriskiem risinājumiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Tomēr Komisijai ar deleģētu aktu ir 
jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
dalībvalsts nākotnē varētu atzīt enerģijas
ietaupījumu, kas panākts citā dalībvalstī. 
Šāda vēriena shēmas ir atbilstīgi veidot 
kopējā sistēmā Savienības līmenī, 
nodrošinot dalībvalstīm būtiskas 
pielāgojumu iespējas, lai pilnībā ņemtu 
vērā valstu tirgus dalībnieku organizāciju, 
enerģētikas sektora īpašo kontekstu un 
tiešo patērētāju ieradumus. Kopējai 
sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 

(18) Novērtējums par iespēju Savienības 
līmenī ieviest “baltās apliecības” shēmu 
liecināja, ka šā brīža situācijā šāda sistēma 
izraisītu pārmērīgas administratīvās 
izmaksas un ka pastāv risks, ka enerģijas 
ietaupījumi koncentrētos dažās dalībvalstīs, 
nevis visā Savienībā. Mērķi vismaz šajā 
posmā labāk var panākt, izmantojot valsts 
energoefektivitātes ietaupījuma pienākuma 
shēmas vai citus alternatīvus pasākumus, ar 
ko var ietaupīt tikpat daudz enerģijas. 
Kopējai sistēmai ir jādod energoapgādes 
uzņēmumiem iespēja sniegt 
energopakalpojumus visiem tiešajiem 
patērētājiem, ne tikai tiem, kuriem viņi 
pārdod enerģiju. Tas palielina konkurenci 
enerģijas tirgū, jo energoapgādes 
uzņēmumi var dažādot savus produktus, 
nodrošinot papildu energopakalpojumus. 
Kopējai sistēmai ir jāļauj dalībvalstīm 
iekļaut savās valsts shēmās prasības, kurām 
ir sociāli mērķi, jo īpaši lai nodrošinātu to, 
ka neaizsargātajiem klientiem ir piekļuve 
augstākas energoefektivitātes sniegtajiem 
ieguvumiem. Tāpat jāļauj dalībvalstīm 
atbrīvot no energoefektivitātes pienākuma 
mazus uzņēmumus. Komisijas paziņojumā 
„Mazās uzņēmējdarbības akts” ir noteikti 
principi, kas dalībvalstīm jāievēro, ja tās 
pieņem lēmumu neizmantot minēto 
iespēju.
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iespēju.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt uzņēmuma 
iekšējiem speciālistiem, ja tie ir kvalificēti 
un akreditēti, ja tie nav tieši iesaistīti 
auditējamajā darbībā un ja dalībvalsts ir 
izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.

(20) Šie auditi jāveic neatkarīgā un 
izmaksu ziņā izdevīgā veidā. Neatkarības 
prasība neliedz auditus veikt 
profesionāliem energopakalpojumu 
sniedzējiem, kā arī uzņēmuma iekšējiem 
speciālistiem, ja šie speciālisti arī ir 
kvalificēti un/vai akreditēti, ja tie nav tieši 
iesaistīti auditējamajā darbībā un ja 
dalībvalsts ir izveidojusi shēmu kvalitātes 
nodrošināšanai un pārbaudei un vajadzības 
gadījumā sankciju piemērošanai.

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa – 20 % 
primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam – sasniegšanu un sagatavotu 
pamatu turpmākiem energoefektivitātes 
uzlabojumiem pēc šā termiņa.

1. Šī direktīva izveido kopēju sistēmu 
energoefektivitātes veicināšanai Savienībā, 
lai nodrošinātu Savienības mērķa – vismaz
20 % primārās enerģijas ietaupījumu līdz 
2020. gadam – sasniegšanu un sagatavotu 
pamatu papildu energoefektivitātes un 
taupības pasākumiem, kas nepieciešami 
pēc šā termiņa, lai līdz 2050. gadam 
izveidotu energoefektīvu ekonomiku, kas 
nepieciešamo enerģiju gandrīz pilnībā 
iegūst tikai no atjaunojamiem enerģijas 
avotiem.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva ir Eiropas iespēja pildīt ES valstu vadītāju uzņemtās saistības enerģētikas un 
klimata pārmaiņu jomā. Sasniegt 20 %  primārās enerģijas ietaupījumu līdz 2020. gadam ir 
minimālais noteikums, lai līdz 2050. gadam izveidotu saimnieciski patstāvīgu energoefektīvu 
ekonomiku, kas nepieciešamo enerģiju iegūst no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Komisijas 
aprēķini liecina, ka ar pašreizējiem centieniem varēs īstenot tikai pusi no šā mērķa, tādējādi, 
piemēram, gadā nelietderīgi tērējot apmēram EUR 1000 uz vienu mājsaimniecību. Ar šo 
direktīvu būtu jānovērš šī tendence.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a „tiešā patēriņa enerģijas ietaupījumi” 
nozīmē to ietaupītās enerģijas apjomu, ko 
nosaka, izmērot un/vai novērtējot tiešā 
patērētāja patēriņu pirms un pēc viena vai 
vairāku energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenošanas, to darot normālos 
ārējos apstākļos, kas ietekmē enerģijas 
patēriņu;
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Or. en

Pamatojums

Ir jāsniedz enerģijas ietaupījumu definīcija. Referents iesaka izmantot definīciju, kas dota 
esošajā Energopakalpojumu direktīvā.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a „ļoti rentabli ieteikumi” ir 
energoaudita noteikti pasākumi, kam 
atmaksāšanas laiks ir pieci gadi;

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 12.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b „pavadzīme” ir aprēķins un nav 
uzskatāma par pieprasījumu veikt 
maksājumu (rēķinu);

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 27.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.a „pilnīga renovācija” ir 
modernizācija, kas samazina gan 
piegādātās enerģijas daudzumu, gan ēkas 
galīgo enerģijas patēriņu vismaz par 75 % 
salīdzinājumā ar stāvokli pirms 
renovācijas;

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 27.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27.b „pakāpeniska pilnīga renovācija” ir 
modernizācija, kas normāla renovācijas 
cikla laikā pakāpeniski samazina 
piegādātās enerģijas daudzumu un ēkas 
galīgo enerģijas patēriņu kopumā vismaz 
par 75 %, vienlaikus nodrošinot, ka 
jebkurš renovācijas posms nedz kavē 
nākamo posmu īstenošanu, nedz arī 
palielina to izmaksas.

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants 
Finansiālais un tehniskais nodrošinājums
2.a Neskarot LESD 107. un 108. pantu, 
dalībvalstīs izveido finansēšanas 
mehānismus, lai apkopotu dažādas 
finansējuma plūsmas, tostarp: 
a) finanšu iemaksas un sodanaudas par 
6. pantā paredzēto pienākumu 
nepildīšanu;
b) līdzekļus, kas saskaņā ar Direktīvas 
2009/29/EK 10. panta 3. punktu atvēlēti 
energoefektivitātei;
c) līdzekļus, kas atvēlēti 
energoefektivitātei no ES projektu 
obligācijām;
d) līdzekļus, kas energoefektivitātei 
atvēlēti daudzgadu finanšu shēmas 
ietvaros, jo īpaši kohēzijas un 
struktūrfondos, un šim mērķim īpaši 
paredzētos Eiropas finanšu instrumentos, 
tehniskajā palīdzībā un finanšu 
inženierijā;
e) līdzekļus, ko energoefektivitātei 
atvēlējusi Eiropas Investīciju banka (EIB) 
un citas Eiropas finanšu iestādes, jo īpaši 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banka ERAB) un Eiropas Padomes 
Attīstības banka (EPAB);
f) valsts līdzekļus, tostarp no valsts 
bankām un citām valsts finanšu iestādēm. 
2. Finansēšanas mehānismi:
a) izmanto šos līdzekļus, lai piesaistītu pēc 
iespējas vairāk privātā kapitāla, jo īpaši 
institucionālo ieguldītāju kapitāla;
b) nodrošina finansēšanas instrumentus 
(piemēram, aizdevuma garantijas 
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privātkapitālam, aizdevuma garantijas, lai 
veicinātu energoefektivitātes līgumu 
slēgšanu, dotācijas, subsidētus 
aizdevumus un īpašas kredītlīnijas), kas 
samazina energoefektivitātes projektu 
iedomātos un patiesos riskus;
c) ir saistīti ar programmām vai 
aģentūrām, kuras apkopos 
energotaupības projektus un vērtēs to 
kvalitāti, sniegs tehnisko atbalstu, 
veicinās energopakalpojumu tirgu un 
saskaņā ar 14. pantu palīdzēs veicināt 
patērētāju pieprasījumu pēc šiem 
pakalpojumiem;
d) nodrošina nepieciešamos līdzekļus, ar 
ko atbalstīt apmācību un sertifikācijas 
programmas, kas uzlabo 
energoefektivitātes prasmes un garantē to 
kvalitāti.
3. Komisija attiecīgā gadījumā tieši vai ar 
Eiropas finanšu iestāžu starpniecību 
palīdz dalībvalstīm, ja tās to pieprasa, 
izveidot finansēšanas mehānismus un 
tehniskā atbalsta sistēmas ar mērķi 
palielināt energoefektivitāti dažādās 
nozarēs, atbalstot apmaiņu ar 
paraugpraksi starp atbildīgajām valsts vai 
reģionālajām iestādēm vai 
struktūrvienībām.

Or. en

Pamatojums
Ja trūks nepieciešamo finansēšanas mehānismu, šajā direktīvā paredzētie pasākumi būs tikai 
vēlamā pieņemšana par realitāti un neradīs daudzas jaunas darbavietas un nestimulēs 
inovācijas. Tādēļ ar ierosināto direktīvu ir jāizveido finanšu mehānismi, izmantojot jau 
esošās ES finansējuma plūsmas, piemēram, struktūrfondus un kohēzijas fondu, kurās 
energoefektivitāte vai projektu obligācijas jāuzskata par prioritāru jomu. Valsts ieņēmumi, 
piemēram, no ES emisijas kvotu izpārdošanas vairāksolīšanā, lai piesaistītu privātkapitālu, 
un 6. pantā paredzētie energoefektivitātes pienākumi arī var dot lielu daļu no 
nepieciešamajiem līdzekļiem.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nosaka valsts
energoefektivitātes mērķi, kas izteikts kā 
absolūts primārās enerģijas patēriņa 
līmenis 2020. gadā. Nosakot šos mērķus, 
tās ņem vērā Savienības 20 % ietaupījumu 
mērķi, pasākumus, kas paredzēti šajā 
direktīvā, pasākumus kas pieņemti, lai 
sasniegtu valsts enerģijas ietaupījumu 
mērķus, kuri pieņemti saskaņā ar 
Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1.punktu, 
un citus pasākumus, lai veicinātu 
energoefektivitāti dalībvalstīs un 
Savienības līmenī.

1. Visas dalībvalstis nodrošina, ka to
valsts absolūtais primārās enerģijas 
patēriņa līmenis 2020. gadā ir vismaz 
zemāks par to noteikto mērķi, kā tas 
norādīts I pielikuma A daļas tabulas 
kreisajā slejā. Šādi obligāti valsts mērķi 
atbilst Savienības mērķiem vismaz 20 %
enerģijas ietaupījumu, kas minēti 1. pantā, 
un šie mērķi prasa samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu2020. gadā 
vismaz par 368 Mtoe salīdzinājumā ar 
prognozēto daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Pieredze saistībā ar ES tiesību aktiem atjaunojamo enerģijas avotu un klimata pārmaiņu 
jomā liecina, ka ir nepieciešami dalībvalstīm saistoši mērķi. Tie nodrošina labāku redzamību, 
politiskās saistības un noteiktību attiecībā uz ieguldījumiem. Vispārējie pozitīvie 
makroekonomiskie un ģeopolitiskie ieguvumi, ko ES ekonomikai un pilsoņiem dos stingri 
energoefektivitātes pasākumi, attaisno saistošu mērķu noteikšanu. Saskaņā ar Komisijas 
datiem, lai sasniegtu šo ES izvirzīto 20 % mērķi, primārās enerģijas patēriņš 2020. gadā būs 
jāsamazina vismaz par 368 Mtoe.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma 
mērķi līdz 2020. gadam, kas paredz 
samazināt ES primārās enerģijas patēriņu 
par 368 Mtoe 2020. gadā, ņemot vērā 1. 
punktā minēto valsts mērķu summu un 

2. Dalībvalstis veic pienācīgi izstrādātus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka to 
primārās enerģijas patēriņš ir vienāds ar 
vai zemāks par to, kas norādīts –
I pielikuma B daļas indikatīvajā līknē.
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novērtējumu, kas minēts 19. panta 
4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu 2020. gada enerģijas ietaupījumu mērķu sasniegšanu, dalībvalstīm ir 
jādarbojas saskaņā ar indikatīvu līkni, kas iezīmē šo valstu izvirzīto mērķu sasniegšanas ceļu. 
Tas ļaus Komisijai veikt nepieciešamo pārraudzību un pārbaudi, lai nodrošinātu vispārējo ES 
enerģijas ietaupījumu mērķu sasniegšanu. 

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ēku renovācija

1. Dalībvalstis izvirza mērķi līdz 
2050. gada 31. decembrim par 80 % 
samazināt enerģijas patēriņu esošajās 
ēkās salīdzinājumā ar 2010. gada līmeni.
2. Kā daļu no Direktīvas 2010/31/ES 
9. pantā minētajiem valsts plāniem un 
neskarot šā panta 1. punktu, dalībvalstis 
izstrādā politikas darbības un veic 
pasākumus, lai veicinātu ēku pilnīgu 
renovāciju, iekļaujot arī pakāpenisku 
pilnīgu renovāciju.  
3. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izstrādā un publisko 2. punktā minētos 
valsts plānus.  Tajos iekļauj vismaz:
a) sarakstu, kurā ēkas sadalītas pa 
kategorijām;
b) pilnīgas renovācijas mērķus līdz 2020., 
2030. un 2040. gadam, sadalot tos pa 
atsevišķām ēku kategorijām. Šie mērķi 
palīdz īstenot 1. punktā minēto tālejošo 
mērķi; 
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c) pasākumus sociālo, tehnisko un 
finansiālo problēmu risināšanai ēku 
nozarē;
d) pasākumus, kas nodrošinātu to, ka 
īrniekiem netiek uzlikts papildu finansiāls 
slogs;
4. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnīga un 
pakāpeniska pilnīga renovācija vispirms 
tiek veikta ēkām, gan komercēkām, gan 
dzīvojamajām ēkām, kurām ir vissliktākie 
energoefektivitātes rādītāji.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka pilnīga 
renovācija vispirms tiek veikta ēkām, 
kurām ir vissliktākie energoefektivitātes 
rādītāji un kuras pieder valsts iestādēm 
vai kurās šīs iestādes ir izvietotas.

Or. en

Pamatojums
ES ēkas patērē 40 % no kopējā ES enerģijas patēriņa, bet iespējamie enerģijas ietaupījumi, 
ko varētu gūt esošajās ēkās, ir ievērojami un lielākoties neizmantoti. Tādēļ referents iesaka 
izvēlēties visaptverošu ilgtermiņa pieeju un balstīties uz valstu „2050. gada ēku 
energoefektivitātes uzlabošanas ceļvežiem”. Paplašinot pilnīgu renovāciju par 2 % gadā, ES 
ēkās patērētā enerģija līdz 2050. gadam tiks samazināta vidēji par 80 % no esošā enerģijas 
patēriņa.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES
7. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu 
renovēti 3 % publisko struktūru īpašumā
esošo ēku kopējās platības un tādējādi 
izpildītu vismaz minimālās 
energoefektivitātes prasības, kuras 
attiecīgās dalībvalstis ir noteikušas, 

1. Lai īstenotu 3.a pantā minētos valsts 
plānus un neskarot Direktīvas 2010/31/ES
9. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu tiktu
pilnībā renovēti vai pakāpeniski pilnībā 
renovēti vismaz 3 % no kopējās platības 
ēkās, kas atrodas publisko struktūru 
īpašumā vai kurās tās ir izvietotas.
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piemērojot Direktīvas 2010/31/ES 
4. pantu. 3 % proporciju aprēķina no 
attiecīgās dalībvalsts publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku, kam kopējā lietderīgā 
platība ir virs 250 m2, kopējās platības, 
kura katra gada 1. janvārī neatbilst valsts 
minimālajām energoefektivitātes 
prasībām, kas noteiktas, piemērojot 
Direktīvas 2010/31/ES 4.pantu.

Or. en

Pamatojums

Publiskām struktūrām, tostarp ES iestādēm ir jābūt pirmajām, rādot piemēru. Ēkas, kas 
atrodas publisko struktūru īpašumā vai kurās tās ir izvietotas, var kalpot par sviru, lai 
rosinātu nepieciešamos tehniskos, finansiālos un organizatoriskos jauninājumus un izveidotu 
ESCO tirgu.  Tādēļ referents uzskata, ka, nosakot 3 % kā minimālo saistošo mērķi visu 
sabiedrisko ēku renovācijai, tiek izraudzīts atbilstīgais centienu līmenis.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis sniedz atbalstu 
struktūrām, kas ir publisko tiesību 
subjekti, lai tās katru gadu pilnībā 
renovētu 3 % no to īpašumā esošo ēku 
kopējās platības.

Or. en

Pamatojums

Struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti, nevar palielināt nodokļus vai īres maksas, tādēļ to 
tiesības pieņemt lēmumus attiecībā uz ieguldījumiem ir ierobežotas. Šā iemesla dalībvalstīm 
ir jāpieņem aktīva nostāja, lai atbalstītu pilnīgu renovāciju, jo īpaši sociālo dzīvojamo 
mājokļu jomā.
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Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis līdz 
2014. gada 1. janvārim sagatavo un 
publisko sarakstu par ēkām, kuras atrodas
publisko struktūru īpašumā, vai kurās tās 
ir izvietotas, norādot:

Or. en

Pamatojums

Sabiedrisko ēku inventarizācijas sarakstiem jābūt visaptverošiem, iekļaujot tajos ēkas, kuras 
atrodas publisko struktūru īpašumā un kurās tās ir izvietotas.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis rosina publiskās struktūras: 4. Dalībvalstis rosina vietējās iestādes, 
pašvaldības un citas publiskās struktūras:

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs daudzas pašvaldības un citas publiskas struktūras jau īsteno — vai arī plāno 
īstenot — integrētu pilsētplānošanas pieeju, kurās atsevišķu ēku remontēšana ir tikai viens no 
uzdevumiem. Tādēļ dalībvalstīm jāmudina pašvaldības, pilsētu, reģionālās un citas publiskās 
struktūras strādāt pie šādām iniciatīvām vai koncepcijām, lai plānotu, piemēram, „pilsētas un 
reģionus ar zemu enerģijas patēriņu”, iekļaujot tos vietējos demokrātiskajos un pārvaldības 
procesos.
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Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pieņemt energoefektivitātes plānu, 
atsevišķu vai kā daļu plašāka klimata vai 
vides plāna, kurā iekļauti konkrēti 
enerģijas ietaupījumu mērķi, lai 
nepārtraukti uzlabotu struktūras
energoefektivitāti;

a) pieņemt integrētu energoefektivitātes 
plānu — atsevišķu vai kā daļu plašāka 
klimata, pilsētu un reģionu ar zemu 
enerģijas patēriņu vai vides plāna, kurā 
iekļauti konkrēti enerģijas ietaupījumu 
mērķi, lai nepārtraukti uzlabotu savu 
energotaupību un energoefektivitāti;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs daudzas pašvaldības un citas publiskas struktūras jau īsteno — vai arī plāno 
īstenot — integrētu pilsētplānošanas pieeju, kurā atsevišķu ēku remontēšana ir tikai viens no 
uzdevumiem. Tādēļ dalībvalstīm jāmudina pašvaldības, pilsētu, reģionālās un citas publiskās 
struktūras strādāt pie šādām iniciatīvām vai koncepcijām, lai plānotu, piemēram, „pilsētas un 
reģionus ar zemu enerģijas patēriņu”, iekļaujot tos vietējos demokrātiskajos un pārvaldības 
procesos.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Publiskajām struktūrām vienmēr ir jāpērk izstrādājumi, pakalpojumi un ēkas, kam ir 
visaugstākie energoefektivitātes rādītāji. 

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energoefektivitātes pienākuma shēmas Enerģijas ietaupījuma pienākuma shēmas

Or. en

Pamatojums

Šīs shēmas ir šīs direktīvas centrālais elements un tām jārada enerģijas ietaupījumi.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Katra dalībvalsts izveido enerģijas 
ietaupījuma pienākuma shēmu. Šī shēma 
nodrošina to, ka enerģijas sadales
uzņēmumi un/vai enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 
darbojas dalībvalsts teritorijā, panāk 
kopīgu ikgadēju galapatēriņa enerģijas 
ietaupījumu, kas ir līdzvērtīgs vismaz
1,5 % no ikgadēji šajā dalībvalstī pārdotās 
enerģijas apjoma, ko aprēķina kā vidējo 
aritmētisko no pēdējo trīs gadu rādītājiem. 
Šo enerģijas ietaupījuma apjomu atbildīgās 
puses panāk starp tiešajiem patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais pienākums katru gadu ietaupīt  1,5 % enerģijas ir jāattiecina uz visu 
tautsaimniecību kopumā, tādēļ būtu jāiekļauj arī transporta nozare, kurai ir ievērojams, 
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tomēr pagaidām vēl neīstenots enerģijas ietaupījuma potenciāls. Turklāt, lai līdzsvarotu 
atsevišķos gados novērojamās iespējamās atšķirības, ko izraisa ārkārtēji dabas apstākļi vai 
ekonomiskas pārmaiņas, referents iesaka aprēķināt mērķa apjoma vidējo aritmētisko, 
pamatojoties uz trīs gadu periodu, nevis vienu gadu, kā to ierosina Komisija. 

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šiem pienākumiem jāattiecas uz galapatēriņu un tie jāaprēķina kā primārās enerģijas 
patēriņš, jo tas atspoguļo enerģijas patēriņa patieso ietekmi.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visas dalībvalstis nodrošina, ka katru 
gadu panāktie 1,5 % ietaupījumi ir 
papildus tiem ietaupījumiem, kas panākti 
iepriekšējos gados, kā tas minēts 
Va pielikumā.  

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums precizē Komisijas sākotnējo ieceri nodrošināt, ka katru gadu panāktie 1,5 % 
ietaupījumu ir jāaprēķina, par pamatu  ņemot iepriekšējā gadā panāktos kopējos 
ietaupījumus. 

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šā panta 1. punkta nozīmē 
V pielikuma 1. daļā definētie maksimālās 
slodzes pasākumu rezultāti nav ieskaitāmi 
tajā enerģijas ietaupījumu apjomā, kas 
jāpanāk visām atbildīgajām pusēm. 

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta valstīs, kuras jau ir izveidojušas šādas enerģijas 
ietaupījuma pienākuma shēmas, svarīgi ir piemērot šīs shēmas tikai tiem projektiem, kas 
patiešām rada papildu vērtību. Šo direktīvu nevajadzētu piemērot darbībām, kas rada zemu 
papildu vērtību, vai arī piemērot to šīm darbībām nepilnā apjomā. 

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta valstīs, kuras jau ir izveidojušas šādas enerģijas 
ietaupījuma pienākuma shēmas, svarīgi ir piemērot šīs shēmas tikai tiem projektiem, kas 
patiešām rada papildu vērtību. Šo direktīvu nevajadzētu piemērot darbībām, kas rada zemu 
papildu vērtību, vai arī piemērot to šīm darbībām nepilnā apjomā. 

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 1. punkta nozīmē dalībvalstis 
nodrošina, ka pasākumi, pie kuriem tiek 
pieskaitīti pasākumi, kas ir saistīti ar 
ilgāka termiņa ietaupījumiem, jo īpaši 
saistībā ar pakāpenisku un pilnīgu 
renovāciju, veido vismaz 50 % no tā 
enerģijas ietaupījumu apjoma, kas 
jāietaupa visām atbildīgajām pusēm.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai lielāka atzinība tiktu veltīta tām atbildīgajām pusēm, kas 
veic pasākumus, nodrošinot ievērojamus un noturīgus enerģijas ietaupījumus. Tādēļ ar šo 
shēmu ir jāveicina un jāatalgo progresīva un pilnīga ēku renovācija.
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Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārredzami un neatkarīgi veiktas pārbaudes ir svarīgs noteikums, lai tirgi un sabiedrība būtu 
pārliecināta par šo jauno enerģijas ietaupījuma shēmu lietderību.  Jāizvairās no ļaunprātīgas 
izmantošanas. 

Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Energoefektivitātes pienākuma shēmas 
ietvaros dalībvalstis var: 

5. enerģijas ietaupījuma pienākuma 
shēmas ietvaros dalībvalstis: 

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams.
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Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams.

Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums6. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) atļauj atbildīgajām pusēm uzskaitīt 
ietaupījumus, kas gūti attiecīgajā gadā, tā, 
it kā tie būtu gūti vai nu iepriekšējā vai arī 
nākamajā gadā.

Or. en

Pamatojums

Pašsaprotams.

Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panākto enerģijas ietaupījumu; a) nepieciešamo enerģijas ietaupījumu un
panākto enerģijas ietaupījumu.
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Va pielikumā dotā formula attiecas uz:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums precizē Komisijas sākotnējo ieceri nodrošināt, ka katru gadu panāktie 1,5 % 
ietaupījumi ir jāaprēķina, par pamatu  ņemot iepriekšējā gadā gūtos ietaupījumus.  

Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

9. Dalībvalstis ļauj atbildīgajām pusēm 
pildīt no 25 līdz 50 % to ikgadējo 
pienākumu, veicot iemaksas 2.a pantā 
minētajos finansēšanas mehānismos. To 
dara, ieguldot finanšu mehānismos 
summu, kas ir vienāda ar ieguldījumu 
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ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

aptuvenajām izmaksām, kādas 
nepieciešamas, lai izpildītu atbildīgās 
puses pienākumu atbilstīgo daļu.

Or. en

Pamatojums

Pilnīgas nepiemērošanas klauzula, ko ierosina Komisija, apdraudētu jauno uzņēmējdarbības 
modeli, kas tiek veidots ar 6. panta noteikumiem. Šāda pieeja, kā to ierosina referents, 
piedāvā iespēju — tām dalībvalstīm, kas izvēlas šo opciju — ļaut savām atbildīgajām pusēm 
veikt daļējus ieguldījumus finanšu mehānismā (2.a pants), nevis pilnībā īstenot enerģijas 
ietaupījuma pasākumus. Vienlaicīgi šī pieeja garantēs, ka 1,5 % ietaupījumu mērķis tiek 
sasniegts dalībvalstu līmenī, izmantojot enerģijas ietaupījuma pasākumiem summas, kas 
iemaksātas šajā mehānismā. 

Grozījums Nr. 34

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis vēlākais līdz 2013. gada 
1. janvārim paziņo par to savu pienākumu 
daļu, ko tās plāno pildīt, ļaujot 
atbildīgajām pusēm veikt ieguldījumus 
finanšu mehānismā, tostarp noteikumus 
par sankcijām, kas minēti 9. pantā, 
norādot, kā ar šiem pasākumiem tiks 
panākts ierosinātais ietaupījuma apjoms, 
izmantojot ieguldīto līdzekļu daļu. 
Komisija 3 mēnešu laikā pēc paziņojuma 
var noraidīt pasākumus vai ieteikt 
grozījumus. Šādos gadījumos attiecīgā 
dalībvalsts šīs programmas un 
pasākumus, kamēr Komisija nav skaidri 
akceptējusi atkārtoti iesniegto vai grozīto 
pasākumu projektu.

Or. en

Pamatojums

Pilnīgas nepiemērošanas klauzula, ko ierosina Komisija, apdraudētu jauno uzņēmējdarbības 
modeli, kas tiek veidots ar 6. panta noteikumiem. Šāda pieeja, kā to ierosina referents, 
piedāvā iespēju — tām dalībvalstīm, kuras izvēlas šo opciju — ļaut to atbildīgajām pusēm 
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veikt daļējus ieguldījumus finanšu mehānismā (2.a pants), tā vietā, lai pilnībā īstenotu 
enerģijas ietaupījuma pasākumus. Vienlaicīgi šī pieeja garantēs, ka 1,5 % ietaupījumu mērķis 
tiek sasniegts dalībvalstu līmenī, izmantojot enerģijas ietaupījuma pasākumiem summas, kas 
iemaksātas šajā mehānismā. 

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Enerģijas ietaupījuma pienākumu shēmas būtu  jāveido valsts līmenī un jāievieš attiecīgo 
valstu teritorijās.

Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis veicina kvalificētu vai 
akreditētu ekspertu neatkarīgi veiktu 
rentablu augstas kvalitātes energoauditu 
pieejamību visiem tiešajiem patērētājiem.

Or. en
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Pamatojums

MVU būs nepieciešams atbalsts, lai tie spētu segt energoauditu izmaksas un īstenot 
ieteikumus, kas sagatavoti šo auditu gaitā, jo auditu atmaksāšanās laiks ilgst līdz pat pieciem 
gadiem. Ļoti kvalitatīvi auditi un precīza vismaz pašu rentablāko pasākumu īstenošana ir 
būtiskas tādas efektīvas un iedarbīgas energotaupīgas politikas sastāvdaļas, kuru īsteno, 
pamatojoties uz auditiem, kā tas paredzēts 7. pantā. 

Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis izstrādā stimulu un finanšu 
shēmas, piemēram, nodokļu 
atvieglojumus vai subsīdijas, lai 
nodrošinātu, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi var pilnībā vai daļēji atgūt 
energoauditu radītās izmaksas, kā arī 
izmaksas, kas rodas īstenojot ļoti 
rentablus energoauditu ieteikumus. 

Or. en

Pamatojums

MVU būs nepieciešams atbalsts, lai tie spētu segt energoauditu izmaksas un spētu īstenot 
ieteikumus, kas sagatavoti šo auditu gaitā, jo auditu atmaksāšanās laiks ilgst līdz pat pieciem 
gadiem. Ļoti kvalitatīvi auditi un precīza vismaz pašu rentablāko pasākumu īstenošana ir 
būtiskas tādas efektīvas un iedarbīgas energotaupīgas politikas sastāvdaļas, kuru īsteno, 
pamatojoties uz auditiem, kā tas paredzēts 7. pantā. 

Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumi, kas 
gūst labumu no stimuliem vai finansiālā 
atbalsta shēmām, uzņemas saistības 
īstenot ļoti rentablos ieteikumus, kas 
sagatavoti šo auditu laikā. 

Or. en
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Pamatojums

MVU būs nepieciešams atbalsts, lai tie spētu segt energoauditu izmaksas un spētu īstenot 
ieteikumus, kas sagatavoti šo auditu gaitā, jo auditu atmaksāšanās laiks ilgst līdz pat pieciem 
gadiem. Ļoti kvalitatīvi auditi un precīza vismaz pašu rentablāko pasākumu īstenošana ir 
būtiskas tādas efektīvas un iedarbīgas energotaupīgas politikas sastāvdaļas, kuru īsteno, 
pamatojoties uz auditiem, kā tas paredzēts 7. pantā. 

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis saskaņā ar 6. pantu 
izstrādā finansiālu stimulu shēmas vai 
noteikumus, lai palīdzētu uzņēmumiem, 
uz kuriem attiecas šā panta 2. punkts, 
pārvērst obligāto auditu ieteikumus 
energotaupības ieguldījumos. Komisija 
atbilstīgi ES valsts atbalsta noteikumiem 
izstrādā pamatnostādnes attiecībā uz to, 
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kā noteikt, kuri no dalībvalstu 
pieņemtajiem finanšu stimuliem savu 
attiecīgo uzņēmumu atbalstam atbildīs 
iekšējā tirgus un valsts atbalsta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā dalībvalstis tiek aicinātas atbilstīgi iekšējā tirgus un valsts atbalsta 
noteikumiem rast veidus, kā finansiāli palīdzēt uzņēmumiem īstenot energoauditu ieteiktos 
pasākumus.

Grozījums Nr. 41

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Referents atbalsta viedo skaitītāju uzstādīšanu tikai tad, ja ir veikta izmaksu un ieguvumu 
analīze, kas devusi pozitīvu vērtējumu, kā tas paredzēts Direktīvā Nr. 2009/72/EK un 
Nr. 2009/73/EK par elektrības un gāzes tirgu, bet kas ne vienmēr ir pierādīts attiecībā uz 
mazajiem klientiem, piemēram, mājsaimniecībām. Tomēr referents uzskata, ka, ņemot vērā 
enerģijas pieprasījumu, ir pietiekami daudz pierādījumu, lai liktu uzstādīt viedos skaitītājus 
uzņēmumiem, kuri patērē noteiktu elektrības daudzumu.  
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Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja viedo skaitītāju ieviešana tiek vērtēta 
pozitīvi, kā tas paredzēts Direktīvās 
2009/72/EK un 2009/73/EK par 
elektroenerģijas un gāzes tirgu, dalībvalstis
nodrošina, ka, nosakot minimālās 
skaitītāju funkcijas un tirgus dalībniekiem 
noteiktos pienākumus, pilnībā tiek ņemti 
vērā energoefektivitātes mērķi un tiešā 
patērētāja ieguvumi.

Or. en

Pamatojums

Referents atbalsta viedo skaitītāju uzstādīšanu tikai tad, ja ir veikta izmaksu un ieguvumu 
analīze, kas devusi pozitīvu vērtējumu, kā tas paredzēts Direktīvā Nr. 2009/72/EK un 
Nr. 2009/73/EK par elektrības un gāzes tirgu, bet kas ne vienmēr ir pierādīts attiecībā uz 
mazajiem klientiem, piemēram, mājsaimniecībām. Tomēr referents uzskata, ka ir pietiekami 
daudz pierādījumu, ņemot vērā enerģijas pieprasījumu, likt uzstādīt viedos skaitītājus 
uzņēmumiem, kuri patērē noteiktu elektrības daudzumu.  

Grozījums Nr. 43

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumos, 
tostarp arī komerciālā sektora 
uzņēmumos, kuru elektroenerģijas gala 
patēriņš gadā pārsniedz 6000 kWh, līdz 
2015. gada 1. janvārim ir uzstādīti viedie 
skaitītāji.

Or. en

Pamatojums

Referents atbalsta viedo skaitītāju uzstādīšanu tikai tad, ja ir veikta izmaksu un ieguvumu 
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analīze, kas devusi pozitīvu vērtējumu, kā tas paredzēts Direktīvā Nr. 2009/72/EK un 
Nr. 2009/73/EK par elektrības un gāzes tirgu, bet kas ne vienmēr ir pierādīts attiecībā uz 
mazajiem klientiem, piemēram, mājsaimniecībām. Tomēr referents uzskata, ka ir pietiekami 
daudz pierādījumu, ņemot vērā enerģijas pieprasījumu, likt uzstādīt viedos skaitītājus 
uzņēmumiem, kuri patērē noteiktu elektrības daudzumu.  

Grozījums Nr. 44

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Elektroenerģijas gadījumā un pēc tiešā 
patērētāja pieprasījuma skaitītāju 
operatoriem ir jānodrošina, lai skaitītājs 
varētu uzskaitīt elektroenerģiju, kas 
saražota tiešā patērētāja telpās un 
eksportēta uz tīklu. Dalībvalstis nodrošina, 
ka tām ir pieejami uzskaites dati par tiešo 
patērētāju ražošanu vai patēriņu reālā 
laikā. Ja tiešie patērētāji to pieprasa, 
uzskaites dati par viņu ražošanu vai 
patēriņu reālā laikā tiek sniegti viņiem vai
trešai personai, kas rīkojas viņu vārdā, bez 
papildu maksas tiešajiem lietotājiem un 
formātā, kuru viņi var izmantot, lai 
salīdzinātu līdzīgus darījumus.

Or. en

Pamatojums

Referents atbalsta viedo skaitītāju uzstādīšanu tikai tad, ja ir veikta izmaksu un ieguvumu 
analīze, kas devusi pozitīvu vērtējumu, kā tas paredzēts Direktīvā Nr. 2009/72/EK un 
Nr. 2009/73/EK par elektrības un gāzes tirgu, bet kas ne vienmēr ir pierādīts attiecībā uz 
mazajiem klientiem, piemēram, mājsaimniecībām. Tomēr referents uzskata, ka ir pietiekami 
daudz pierādījumu, ņemot vērā enerģijas pieprasījumu, lai liktu uzstādīt viedos skaitītājus 
uzņēmumiem, kuri patērē noteiktu elektrības daudzumu.  
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Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Referents atbalsta viedo skaitītāju uzstādīšanu tikai tad, ja ir veikta izmaksu un ieguvumu 
analīze, kas devusi pozitīvu vērtējumu, kā tas paredzēts Direktīvā Nr. 2009/72/EK un 
Nr. 2009/73/EK par elektrības un gāzes tirgu, bet kas ne vienmēr ir pierādīts attiecībā uz 
mazajiem klientiem, piemēram, mājsaimniecībām. Tomēr referents uzskata, ka ir pietiekami 
daudz pierādījumu, ņemot vērā enerģijas pieprasījumu, lai liktu uzstādīt viedos skaitītājus 
uzņēmumiem, kuri patērē noteiktu elektrības daudzumu.

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Referents atbalsta viedo skaitītāju uzstādīšanu tikai tad, ja ir veikta izmaksu un ieguvumu 
analīze, kas devusi pozitīvu vērtējumu, kā tas paredzēts Direktīvā Nr. 2009/72/EK un 
Nr. 2009/73/EK par elektrības un gāzes tirgu, bet kas ne vienmēr ir pierādīts attiecībā uz 
mazajiem klientiem, piemēram, mājsaimniecībām. Tomēr referents uzskata, ka ir pietiekami 
daudz pierādījumu, ņemot vērā enerģijas pieprasījumu, lai liktu uzstādīt viedos skaitītājus 
uzņēmumiem, kuri patērē noteiktu elektrības daudzumu.  

Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis paredz, ka pēc tiešo patērētāju 
pieprasījuma informāciju par enerģijas 
rēķiniem un vēsturisko patēriņu dara 
pieejamu energopakalpojumu sniedzējam, 
kuru ir iecēlis tiešais patērētājs. Pēc viedā 
skaitītāja uzstādīšanas dalībvalstis aizliedz 
iekļaut rēķinos maksu par iepriekš 
sniegtiem, bet vēl neapmaksātiem 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Informāciju par individuālā enerģijas 
patēriņa uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu, kā 
arī citu informāciju, kas minēta 1., 2., 
3. punktā un VI pielikumā, tiešajam 
patērētājam dara pieejamu divus stundu 
laikā, vai tik ātri, cik tas ir tehniski 
iespējams, bez maksas. 

Or. en

Pamatojums

Lai enerģiju varētu izmantot efektīvāk, būtiski ir saņemt reālā laika informāciju.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Patērētāju informēšanas un pozīcijas 

nostiprināšanas programma
1. Dalībvalstis izstrādā valsts stratēģiju, 
lai veicinātu un ļautu efektīvi izmantot 
enerģiju maziem klientiem, tostarp 
vietējiem klientiem. 
2. Lai īstenotu 1. punktu, dalībvalstis 
iekļauj vismaz:
a) vienota kontaktpunkta izveidošanu 
konsultācijām un akreditētiem 
energopakalpojumu sniedzējiem atbilstīgi 
13. un 14. panta noteikumiem; 
b) instrumentus un politikas darbības, lai 
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veicinātu uzvedības maiņu, tostarp:
– fiskālos stimulus;
– piekļuvi finansējumam, dotācijām vai 
subsīdijām;
– informācijas sniegšanu;
– paraugprojektus; 
– darbības darba vietās;
– obligātos standartus attiecībā uz 
pavadzīmēs iekļaujamo informāciju un 
rēķinu noformējumu,
c) programmu klientu un patērētāju 
organizāciju iesaistīšanai viedo skaitītāju 
ieviešanas laikā, darot zināmas: 
– rentablas un viegli īstenojamas izmaiņas 
enerģijas lietošanā;
– informāciju par energoefektivitātes 
jautājumiem. 

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā iekļautie noteikumi par informācijas sniegšanu un konsultācijām nav 
pietiekami, lai sasniegtu izvirzītos mērķus iesaistīt attiecīgās tiešo lietotāju grupas. Svarīgi, 
lai informācijas sniegšana netiktu uzskatīta par galīgo mērķi, bet iekļauta tiesiskajā 
regulējumā, kas tikai uzlabos energoefektivitātes projektu rezultātus (nevis ražību) — t.i. 
atlīdzība tiek sniegta vienīgi par izmērāmām uzvedības pārmaiņām, nevis tikai par 
informācijas izplatīšanu. 

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

to piemērošanu. Paredzētajām sankcijām ir 
jābūt efektīvām, samērīgām un 
preventīvām, un vismaz piecas reizes 
jāpārsniedz attiecīgo valsts enerģijas 
ietaupījuma pienākumu programmās 
paredzētās vidējās izmaksas, un tās 
jāiemaksā 2.a pantā minētajā finanšu 
mehānismā. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem informē Komisiju vēlākais 
līdz [12 mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] un nekavējoties tai paziņo 
par jebkuriem turpmākiem grozījumiem, 
kas tos ietekmē.

Or. en

Pamatojums

Par nepildīšanu uzliktajām sankcijām jābūt pietiekami preventīvām, lai nodrošinātu šajā 
direktīvā paredzēto pasākumu patiesu un pilnīgu īstenošanu.

Grozījums Nr. 53
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. janvārim 
izveido valsts siltumapgādes un dzesēšanas 
plānu, lai attīstītu augstas efektivitātes 
koģenerācijas un efektīvas centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas potenciālu, 
iekļaujot VII pielikumā izklāstīto 
informāciju un detalizētu informāciju par 
saistītajiem pasākumiem un juridiskajiem 
pienākumiem, un paziņo par to Komisijai. 
Ik pēc pieciem gadiem plānus atjaunina un 
paziņo Komisijai. Dalībvalstis, izmantojot 
savu tiesisko regulējumu, nodrošina, lai 
valsts siltumapgādes un dzesēšanas plānus 
ņemtu vērā vietējos un reģionālos attīstības 
plānos, ieskaitot pilsētu un lauku 
teritoriālos plānojumus, un lai tie atbilstu 
VII pielikumā noteiktajiem izstrādes 
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kritērijiem. Valsts centralizētās 
siltumapgādes un dzesēšanas plānos ņem 
vērā analīzi par valsts augstas efektivitātes 
koģenerācijas potenciālu, ko veic saskaņā 
ar Direktīvu 2004/8/EK.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāgūst labums no potenciāla, ko rada valsts teritorijā izvietotās apvienotās 
enerģijas ražošanas, siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas.

Grozījums Nr. 54
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 3. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

svītrots

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību;
b) 3. punkta b) apakšpunkta prasības par 
iekārtas atrašanās vietu nevar izpildīt 
tādēļ, ka iekārta ir jānovieto ģeoloģisko 
uzglabāšanas vietu tuvumā, kuras ir 
atļautas saskaņā ar Direktīvu 
2009/31/EK, vai
c) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus.
Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
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Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāgūst labums no potenciāla, ko rada valsts teritorijā izvietotās apvienotās 
enerģijas ražošanas, siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas. Tādēļ nav iemesla pieļaut 
izņēmumus.

Grozījums Nr. 55
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, lai valsts 
noteikumi par pilsētas un lauku teritoriālo 
plānošanu tiktu piemēroti 3. punktā 
minētajiem atļaujas izsniegšanas 
kritērijiem un tie būtu saskaņā ar 1. punktā 
minētajiem valsts siltumapgādes un 
dzesēšanas plāniem. 

5. Dalībvalstis nodrošina, lai 3. punktā 
minētie atļaujas izsniegšanas kritēriji ir
saskaņā ar 1. punktā minētajiem valsts 
siltumapgādes un dzesēšanas plāniem. 

Or. en

Pamatojums

Lai gan ir jāņem vērā valsts un reģionālie tiesību akti teritorijas plānošanas jomā, 
dalībvalstīm būtu jāgūst labums arī no potenciāla, ko tām dod augstas efektivitātes 
koģenerācija.



PE472.358v01-00 42/92 PR\878374LV.doc

LV

Grozījums Nr. 56
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis var noteikt nosacījumus 
atbrīvošanai no 6. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, ja:

svītrots

a) nav izpildīti VIII pielikuma 1. punktā 
paredzētie robežvērtību nosacījumi 
saistībā ar siltumslodzes pieejamību; vai
b) izmaksu/ieguvuma analīze liecina, ka 
izmaksas ir lielākas par ieguvumiem, 
salīdzinot ar tāda paša daudzuma 
elektroenerģijas un siltuma piegādes 
atsevišķā siltumapgādē vai dzesēšanā 
pilna dzīves cikla izmaksām, ieskaitot 
infrastruktūras ieguldījumus. 
Dalībvalstis par šādiem atbrīvojuma 
nosacījumiem paziņo Komisijai līdz 
2014. gada 1. janvārim. Komisija 6 
mēnešu laikā pēc paziņojuma var noraidīt 
šos nosacījumus vai ieteikt grozījumus. 
Šādos gadījumos attiecīgā dalībvalsts 
nepiemēro atbrīvojuma nosacījumus, 
kamēr Komisija nav skaidri akceptējusi 
atkārtoti iesniegtos vai grozītos 
nosacījumus. 

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāgūst labums no potenciāla, ko rada valsts teritorijā izvietotās apvienotās 
enerģijas ražošanas, siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas. Tādēļ nav iemesla pieļaut 
izņēmumus.
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Grozījums Nr. 57

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāgūst labums no potenciāla, ko rada valsts teritorijā izvietotās apvienotās 
enerģijas ražošanas, siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas. Tādēļ nav iemesla pieļaut 
izņēmumus.

Grozījums Nr. 58

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāgūst labums no potenciāla, ko rada valsts teritorijā izvietotās apvienotās 
enerģijas ražošanas, siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas. Tādēļ nav iemesla pieļaut 
izņēmumus.

Grozījums Nr. 59

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka to  termālās 
elektroenerģijas ražošanas jaudas 
ikgadējā kopējā energoefektivitāte katru 
gadu palielinās vismaz par 1 % un līdz 
2025. gadam vidēji sasniedz vismaz 60 %. 

Or. en

Pamatojums
ES enerģijas pārveidošanas sistēmai (no parastām spēkstacijām uz pārstrādes rūpnīcām) 
kopumā ir diezgan zema efektivitāte — nepilni 35 %.  Turpmākajos gados ir iespējams ātri 
nodrošināt ievērojamus ietaupījumus. Dalībvalstīm būtu jāizmanto arī esošais potenciāls, ko 
rada apvienotās siltumapgādes un enerģijas ražošanas sistēmas.

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis līdz 2020. gadam apgūst 
vismaz vienu trešdaļu no apzinātā 
potenciāla, ko rada augstas efektivitātes 
koģenerācija un efektīva centralizētā 
siltumapgāde un dzesēšana, kas minēta 
10. panta 1. punktā, bet līdz 2030. gadam 
— pārējās divas trešdaļas.
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Or. en

Pamatojums

ES enerģijas pārveidošanas sistēmai (no parastām spēkstacijām uz pārstrādes rūpnīcām) 
kopumā ir diezgan zema efektivitāte — nepilni 35 %.  Nākamajā gadā ir iespējams ātri 
nodrošināt ievērojamus ietaupījumus. Dalībvalstīm būtu jāizmanto arī esošais potenciāls, ko 
rada apvienotās siltumapgādes un enerģijas ražošanas sistēmas.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis var atļaut pie tīkla 
piesaistītai enerģijas pārvadei un sadalei 
shēmu un tarifu struktūru elementus ar 
sociālu mērķi ar noteikumu, ka tarifu 
struktūras dod ieguldījumu elektrības 
ražošanas, pārvades, sadales un piegādes 
kopējā efektivitātē (tostarp 
energoefektivitātē).

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 
2009/28/EK par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas veicināšanu1

16. panta 2. punktu, dalībvalstis 
nodrošina, lai saskaņā ar prasībām, kas 
attiecas uz tīkla uzticamības un drošības 
saglabāšanu, pamatojoties uz 
pārredzamiem un nediskriminējošiem 
kritērijiem, kurus noteikušas kompetentās 
iestādes, pārvades sistēmu operatori un 
sadales sistēmu operatori savā teritorijā:

_____________
1 OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.

Or. en

Pamatojums

Atzinīgi ir vērtējama termoelektrocentrālēm paredzētā prioritāte piekļuvei tīklam un enerģijas 
pārvadei tajā, tomēr tam nevajadzētu traucēt prioritāro piekļuvi, kas izveidota atjaunīgajai 
enerģijai. Būs jāatlīdzina par tiem ieguvumiem, ko koģenerācijas stacijas dos 
elektroenerģijas sistēmai kopumā. 

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) īstenošanas noteikumus, kas 
paredzētu atbilstīgu kompensāciju par 
ietaupītajām tīkla ekspluatācijas 
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izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 64

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Dalībvalstis nodrošina, lai pārvades 
sistēmu un sadales sistēmu operatori, 
iepērkot resursus līdzsvarošanas un 
papildpakalpojumiem, nediskriminētu 
pieprasījuma reakcijas sniedzējus, tostarp 
agregatorus, pamatojoties uz viņu 
tehniskajām iespējām. Pārvades sistēmu 
un sadales sistēmu operatori juridiski 
apstiprina pieprasījuma reakcijas 
noteikšanas operāciju un pieprasījuma 
reakcijas programmu finanšu operāciju 
izpildi.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes pasākumu praktiskajā īstenošanā ir pilnībā jāiesaista reglamentējošās 
institūcijas, kā arī pārvades sistēmu un sadales sistēmu operatori. Papildus ātrākai viedo tīku 
izveidei, prioritāte jāpiešķir valsts un reģionālo pieprasījuma reakcijas  tirgu izveidei.

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Dalībvalstis veicina piekļuvi 
pieprasījuma reakcijai un tās
izmantošanu organizētajos enerģijas 
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tirgos, nepieciešamības gadījumā 
pieprasot nacionālajiem regulatoriem un 
pārvades sistēmu operatoriem definēt 
tehniskās specifikācijas līdzdalībai 
enerģijas un trešajos rezerves tirgos, 
pamatojoties uz šo tirgu tehniskajām 
prasībām un pieprasījuma reakcijas 
iespējām, tostarp ar agregatoru palīdzību. 
Tehniskajās specifikācijās pieprasījuma 
reakcijas iekļaušanai trešajos rezerves 
tirgos iekļauj:
a) līdzdalībai nepieciešamo minimālo kW 
jaudas rādītāju; 
b) bāzes līnijas mērījumu metodiku;
c) patērētāju pieprasījuma aktivizēšanas 
ilgumu; 
d) pieprasījuma reakcijas aktivizēšanas 
grafiku;
e) laiku, kad tiek paziņots par patērētāju 
pieprasījuma aktivizēšanu;
f) telemetrijas prasības;
g) pieejamības maksājumus.
Ieviešot jaudu atbilstības shēmas, 
dalībvalstis nodrošina, lai pilnībā tiktu 
ņemts vērā pieprasījuma reakcijas 
iespējamais ieguldījums. Dalībvalstīs līdz 
2013. gada 31. decembrim un pēc tam 
reizi divos gados ziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti šajā punktā 
paredzēto mērķu īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

Energoefektivitātes pasākumu praktiskajā īstenošanā ir pilnībā jāiesaista reglamentējošās 
institūcijas, kā arī pārvades sistēmu un sadales sistēmu operatori. Papildus ātrākai viedo tīku 
izveidei, prioritāte jāpiešķir valsts un reģionālo atbilstīga pieprasījuma reakcijas tirgu 
izveidei.
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Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.c Dalībvalstis izstrādā pieprasījuma 
reakcijas ceļvedi un rīcības plānu, kurā 
iekļauj detalizētu informāciju par to, kā 
reģionālajos elektroenerģijas tirgos, jo 
īpaši, bet ne tikai, trešajos rezerves tirgos 
un jaudas tirgos, atbilstoši tiks integrēti 
pieprasījuma reakcijas resursi. Minēto 
pieprasījuma reakcijas ceļvedi un rīcības 
plānu iesniedz Komisijai un publicē līdz 
2013. gada 31. decembrim un pēc tam tos 
aktualizē vismaz reizi divos gados. 
Komisija izvērtē pieprasījuma reakcijas 
ceļvedi un rīcības plānu atbilstīgi šādiem 
patērētāju pieprasījuma reakcijas 
veiksmīgas integrēšanas kritērijiem:
a) tirgus integrācijai un vienlīdzīgām 
iespējām piekļūt tirgum attiecībā uz 
elektrības ražošanu un pieprasījuma 
resursiem (piedāvājuma un patērētāju 
slodzes daudzumam);
b) pieprasījuma reakcijai jāļauj izmantot 
pieprasījuma slodzes kopumā, tas nozīmē, 
ka agregatori var apvienot dažādus 
īstermiņa pieprasījuma puses resursus 
(patērētāju slodzes) un tās pārdot, arī 
vairāksolīšanā, kā tas pieņemts dažādi 
organizētajos enerģijas tirgos, jo īpaši, bet 
ne tikai, trešajos rezerves tirgos un jaudas 
tirgos; 
c) ir atļautas reģionālās un vietējās 
pieprasījuma reakcijas programmas, lai 
nepārslogotu vietējās un reģionālās 
sistēmas, ļaujot optimāli izmantot esošo 
infrastruktūru; 

Or. en
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Pamatojums

Ir jāattīsta pieprasījuma reakcijas tirgi.

Grozījums Nr. 67

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka uz 
1. punktā minētajām sertifikācijas 
sistēmām attiecas vienoti akreditācijas 
noteikumi, lai patērētājiem palielinātu 
pārskatāmību ar mērķi nodrošināt, ka šīs 
sistēmas ir uzticamas un tās dos 
ieguldījumu valsts energoefektivitātes 
mērķu sasniegšanā. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu atbalsta jaunos punktus, kas ievietoti 14. panta beigās. Svarīgi ir atzīt, ka 
valsts sertifikācijas sistēmas veiksmīga darbība ir atkarīga no tā, cik lielā mērā patērētāji 
to atzīs un uzticēsies tai.

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka14. panta    
–a. apakšpunktā minētie vienotie 
kontaktpunkti sniedz patērētājiem 
informāciju par akreditētiem 
pakalpojumu sniedzējiem.

Or. en
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Pamatojums

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
14. pants – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) izveidojot vienotu kontaktpunktu, lai 
patērētājiem sniegtu būtiskākos padomus 
energopakalpojumu jomā un informāciju 
par energoefektīvu pakalpojumu 
sniedzējiem un energoefektīvu preču 
piegādātājiem.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz Trešajā enerģētikas paketē izveidoto pieeju, ir nepieciešami vienoti 
informācijas sniegšanas kontaktpunkti, lai sniegtu padomus par enerģijas 
pamatpakalpojumiem un norādītu akreditētus pakalpojumu sniedzējus. Tāpat ir nepieciešams 
vienots neatkarīgs mehānisms, piemēram, enerģijas tiesībsargs, lai nodrošinātu sūdzību 
efektīvu izskatīšanu un panāktu ārpustiesas izlīgumus.  

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
14. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz Trešajā enerģētikas paketē izveidoto pieeju, ir nepieciešami vienoti 
informācijas sniegšanos kontaktpunkti, lai sniegtu padomus par enerģijas 
pamatpakalpojumiem un norādītu akreditētus pakalpojumu sniedzējus. Tāpat ir nepieciešams 
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vienots neatkarīgs mehānisms, piemēram, enerģijas tiesībsargs, lai nodrošinātu sūdzību 
efektīvu izskatīšanu un panāktu izlīgumus.  

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
14. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nodrošinot, ka ir izveidots neatkarīgs 
mehānisms, piemēram tiesībsargs, kas 
spēj darboties visos šīs nozares sektoros, 
lai nodrošinātu sūdzību efektīvu 
izskatīšanu un izlīgumus strīdos, kas 
radušies saistībā ar mājsaimniecību 
energoefektivitātes programmām, kurās ir 
iesaistīti dažādi piegādātāji;

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz Trešajā enerģētikas paketē izveidoto pieeju, ir nepieciešami vienoti 
informācijas sniegšanas kontaktpunkti, lai sniegtu padomus par enerģijas 
pamatpakalpojumiem un norādītu akreditētus pakalpojumu sniedzējus. Tāpat ir nepieciešams 
vienots neatkarīgs mehānisms, piemēram, enerģijas tiesībsargs, lai nodrošinātu sūdzību 
efektīvu izskatīšanu un panāktu ārpustiesas izlīgumus.  

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
14. pants – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) atbalstot neatkarīgus tirgus 
veicinātājus, tīklus un platformas, kas 
saista pieprasījumu pēc 
energoefektivitātes pakalpojumiem ar 
attiecīgo piedāvājumu un kas veicina 
saikni starp enerģijas auditu un 
energoefektivitātes uzlabošanas darbību 
īstenošanu;

Or. en
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Pamatojums

Pamatojoties uz Trešajā enerģētikas paketē izveidoto pieeju, ir nepieciešami vienoti 
informācijas sniegšanas kontaktpunkti, lai sniegtu padomus par enerģijas 
pamatpakalpojumiem un norādītu akreditētus pakalpojumu sniedzējus. Tāpat ir nepieciešams 
vienots neatkarīgs mehānisms, piemēram, enerģijas tiesībsargs, lai nodrošinātu sūdzību 
efektīvu izskatīšanu un panāktu izlīgumus.  

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
14. pants – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) atbalstot projektu veicinātājus, kuri 
papildus tirgus veicinātājiem sniedz 
padomus valsts iestādēm par 
energoefektivitātes pakalpojumu 
konkursa procedūrām, līgumu saturu, 
līgumu īstenošanu un konkrētu 
energoefektivitātes pakalpojumu projektu 
uzraudzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz Trešajā enerģētikas paketē izveidoto pieeju, ir nepieciešami vienoti 
informācijas sniegšanas kontaktpunkti, lai sniegtu padomus par enerģijas 
pamatpakalpojumiem un norādītu akreditētus pakalpojumu sniedzējus. Tāpat ir nepieciešams 
vienots neatkarīgs mehānisms, piemēram, enerģijas tiesībsargs, lai nodrošinātu sūdzību 
efektīvu izskatīšanu un panāktu ārpustiesas izlīgumus.  

Grozījums Nr. 74

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) normatīviem aktiem un administratīvo 
praksi attiecībā uz publisko iepirkumu un 
ikgadējo budžeta veidošanu un 
grāmatvedību, lai nodrošinātu to, ka 

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

atsevišķas publiskās struktūras iestādes 
netiek atturētas veikt ieguldījumus, kas 
uzlabo energoefektivitāti un samazina 
paredzamās dzīves cikla izmaksas visā 
ēkas vai iekārtas kalpošanas laikā;

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 75

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) enerģētikas uzņēmumiem noteiktiem 
ierobežojumiem, lai tie nevarētu sniegt 
energoefektivitātes pakalpojumus, 
tādējādi nodrošinot līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus;

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 76

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) tādu sabiedriskā atbalsta programmu 
ierobežošanu, kurās pastāv izstumšanas 
sekas, kas traucē tirgus operatoriem 
sniegt energoefektivitātes pakalpojumus, 
lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus un turpinātu attīstīt 
uzņēmumus, kas sniedz 
energoefektivitātes pakalpojumus;

Or. en
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Pamatojums

Grozījums Nr. 77

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) valsts tiesību aktiem, kas reglamentē 
lēmumu pieņemšanas procesu par 
īpašumu, kas pieder vairākiem 
īpašniekiem, lai veicinātu ieguldījumus 
energotaupībā un izveidotu šim mērķim 
paredzētus fondus.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas ietaupījuma salīdzināšanas 
nolūkos, kā arī konvertējot uz salīdzināmu 
vienību, piemēro IV pielikumā noteiktos 
pārrēķina koeficientus, izņemot gadījumus, 
kad var būt pamatota citu pārrēķina 
koeficientu izmantošana.

Enerģijas ietaupījuma salīdzināšanas 
nolūkos, kā arī konvertējot uz salīdzināmu 
vienību, piemēro IV pielikumā noteiktos 
pārrēķina koeficientus.

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 79

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. 17. pantā minētās pilnvaras ir deleģētas 
Komisijai uz vienu gadu no šīs direktīvas 
spēkā stāšanās dienas. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 80

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. Visas dalībvalstis līdz 2013. gada 
30. aprīlim un vēlāk reizi gadā iesniedz
Komisijai ziņojumu par virzību uz valsts 
energoefektivitātes mērķi saskaņā ar 
XIV pielikuma 1. daļu. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 81

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam 
ik pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 

2. Līdz 2013. gada 30. aprīlim un pēc tam 
ik pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
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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.

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. un 2. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2014., 2016., 2018. un
2020. gadā, kā arī aplēses par primārās 
enerģijas patēriņa līmeni XVI pielikuma 
1. daļā minētajos sektoros.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 82

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 2012. gada 
30. aprīlim nodrošina papildu ziņojumu 
veidni, kas kalpo kā orientieris. Veidne 
aptver XIV pielikumā izklāstīto prasību 
minimumu. Dalībvalstis iesniedz savus 
papildu ziņojumus par valsts enerģijas 
ietaupījumiem saskaņā ar šo veidni.

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 83

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. un 2. punktā noteiktajiem valsts 
energoefektivitātes mērķiem un šīs 
direktīvas īstenošanu. Komisija reizi gadā 
nosūta savu novērtējumu un ziņojumu
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Pamatojoties uz ziņojumu novērtējumu, 
Komisija var izdot ieteikumus 
dalībvalstīm. Pirmo novērtējumu un 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei iesniedz 2013. gadā.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā paredzētajai ziņošanas sistēmai jābūt pēc iespējas mazākai, tomēr konkrētai un 
pietiekami skaidrai, lai ziņojumi būtu salīdzināmi un noteiktu labāko praksi. Sistēmai ir 
jāpārrauga progress un jānovērtē dažādo pasākumu efektivitāte. Šai informācijai jābūt 
publiski pieejamai. 

Grozījums Nr. 84

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

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 

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 
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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. 

izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2010/75/ES 
un Direktīvu 2008/1/EK. Ja šajā 
novērtējumā tiek atklātas atšķirības starp 
šādu iekārtu faktiskajiem 
energoefektivitātes līmeņiem un 
energoefektivitātes līmeņiem, kas saistīti ar 
labāko pieejamo tehnisko paņēmienu 
piemērošanu, Komisija attiecīgā gadījumā 
ierosina, ka šādi tehniskie paņēmieni 
turpmāk kļūst par nosacījumu, lai atļautu 
jaunas iekārtas, un periodiskajai esošo 
iekārtu atļauju pārskatīšanai. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 85

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 iesniedz priekšlikumu par 
Direktīvas 2003/87/EK, Direktīvas
2009/28/EK, Lēmuma Nr. 406/2009/EK,
kā arī Direktīvas 2010/31/EK saskaņošanu 
ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 86

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 

svītrots
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novērtējumu, kam attiecīgā gadījumā seko 
tiesību akta priekšlikums, kurā noteikti 
valstu obligātie mērķi. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātā divu posmu pieeja aizkavētu galīgā lēmuma par obligātajiem valsts 
mērķiem pieņemšanu vismaz līdz 2016. gada beigām, tas ir par vēlu, lai ietekmētu 2020. gada 
mērķa īstenošanu. Tomēr šī pieeja vairs nav nepieciešama, ja valsts mērķi ir noteikti atbilstīgi 
jau esošajiem valsts mērķiem, kā arī grozīto 3. pantu un ar to saistīto -I. pielikumu  

Grozījums Nr. 87

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Līdz 2013. gada 30. jūnijam Komisija 
iesniedz analīzi un rīcības plānu attiecībā 
uz energotaupības un energoefektīvu 
tehnoloģiju finansēšanu, lai jo īpaši: 
a) labāk izmantotu struktūrfondus un 
pamatprogrammas;
b) labāk un plašāk izmantotu Eiropas 
Investīciju bankas un citu publisku 
finanšu institūciju līdzekļus; 
c) labāk piekļūtu riska kapitālam, jo īpaši, 
analizējot riska dalīšanas mehānisma 
pielietojamību ieguldījumiem 
energotaupības jomā un
d) labāk koordinētu Kopienas, valsts, kā 
arī reģionālo un vietējo finansējumu un 
citus atbalsta veidus;

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts

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 no 
šiem nolūkiem:

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants 
Papildu programma

Lai veicinātu šīs direktīvas praktisku 
īstenošanu valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī, Komisija saskaņā ar programmu 
„Saprātīga enerģija Eiropai”(Eiropas 
Parlamenta un Padomes lēmums 
Nr. 1639/2006/EK1) izstrādā papildu 
instrumentu. Ar šo instrumentu atbalsta 
pieredzes apmaiņu par esošo praksi, 
salīdzinošo novērtēšanu, sakaru 
dibināšanu, kā arī novatorisku praksi.  
____________
1 OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp. 

Or. en
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Pamatojums
Ir jāturpina tādas jau esošās ES programmas kā „Saprātīga enerģija Eiropai”.

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-I PIELIKUMS
Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi

A. Valsts enerģijas ietaupījuma mērķi 
2020. gadā (aprēķināti primārās enerģijas 
izteiksmē)
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kur
,,vj” nozīmē „vēl jānosaka”
S2020 = enerģijas ietaupījumu konkrētai 
dalībvalstij 2020. gadā 

Maksimālais 
primārās enerģijas 
patēriņš 2020. gadā 
(Mtoe) 

Minimālais enerģijas 
ietaupījuma mērķis 
— primārās 
enerģijas patēriņa 
samazināšana 
2020. gadā (Mtoe) 
(S2020)

Beļģija vj vj
Bulgārija vj vj
Čehijas Republika vj vj
Dānija vj vj
Vācija vj vj
Igaunija vj vj
Īrija vj vj
Grieķija vj vj
Spānija vj vj
Francija vj vj
Itālija vj vj
Kipra vj vj
Latvija vj vj
Lietuva vj vj
Luksemburga vj vj
Ungārija vj vj
Malta vj vj
Nīderlande vj vj
Austrija vj vj
Polija vj vj
Portugāle vj vj
Rumānija vj vj
Slovēnija vj vj
Slovākijas Republika vj vj
Somija vj vj
Zviedrija vj vj
Apvienotā Karaliste vj tbd

ES 1474 368
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B. Indikatīvā līkne
Direktīvas 3. panta 2. punktā minētajā 
indikatīvajā līknē ir ņemti vērā šādi 
primārās enerģijas ietaupījumu mērķa 
posmi, kas visām dalībvalstīm jāsasniedz 
līdz 2020. gadam:
XX%* (S2020), 2014. gadā; 
YY%* (S2020), 2016. gadā; 
ZZ%* (S2020), 2018. gadā; 
kur
S2020 ir enerģijas ietaupījumu konkrētai 
dalībvalstij 2020. gadā, kā tas norādīts 
tabulas labās slejas A daļā.

Or. en

Pamatojums
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, 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 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
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 (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
IV. pielikums – virsraksts – piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas saturs atsevišķos kurināmā 
veidos galapatēriņam – pārrēķinu tabula

Enerģijas saturs atsevišķos kurināmā 
veidos galapatēriņam – pārrēķinu tabula

41 Dalībvalstis var piemērot dažādus 
pārrēķina koeficientus, ja tie ir pamatoti.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pēc šā pielikuma dotajā tabulā jau ir piedāvāti daži pārrēķinu koeficienti, kas jāpielieto pēc 
iespējas saskaņotākā veidā visā ES. Ierosinātā zemsvītras piezīme rada neskaidrības, tādēļ tā 
ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 3. piezīme

Komisijas ierosinātais teksts 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. 

[3] Piemērojams, ja enerģijas ietaupījumu 
aprēķina, izmantojot augšupēju pieeju, ko 
balsta uz enerģijas galapatēriņu. Aprēķinot
elektroenerģijas ietaupījumus primārās 
enerģijas izteiksmē, dalībvalstis piemēro
iepriekš noteiktu koeficientu 2,5 uz 
1 elektroenerģijas kWh (neto 
siltumietilpība), izņemot gadījumu, kad 
valsts standarta vērtība ir noteikta ar 
tiesību aktu.

Or. en

Pamatojums
Veicot pārrēķinus par elektroenerģijas ietaupījumiem un izsakot galīgo patēriņu primārās 
enerģijas izteiksmē, visām dalībvalstīm būtu jāievēro vienāda standarta vērtība. Tomēr šajā 
direktīvā būs noteikts, ka dalībvalstis, kuras šādu pārrēķinu koeficientu jau ir noteikušas ar 
tiesību aktu, varēs to izmantot. 
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Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energoefektivitātes pienākuma shēmas Enerģijas ietaupījuma pienākuma shēmas

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta valstīs, kuras jau ir izveidojušas šādas energotaupības 
pienākuma shēmas, svarīgi ir piemērot šīs shēmas tikai tiem projektiem, kas patiešām rada 
papildu vērtību. Ar šo direktīvu būtu jāaizliedz vai jāierobežo darbības, kas rada zemu 
papildu vērtību. 

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. iedaļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījums

1. Pasākumi, kuri netiek ieskaitīti 
enerģijas ietaupījuma mērķa īstenošanā

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

Turpmākie pasākumi nav saistīti ar 
6. pantā minētā enerģijas ietaupījuma 
mērķa īstenošanu:

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta valstīs, kuras jau ir izveidojušas šādas energotaupības 
pienākuma shēmas, svarīgi ir piemērot šīs shēmas tikai tiem projektiem, kas patiešām rada 
papildu vērtību. Ar šo direktīvu būtu jāaizliedz vai jāierobežo darbības, kas rada zemu 
papildu vērtību. 
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Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. iedaļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) energoefektīvu kompakto fluorescējošo 
spuldžu sadale vai uzstādīšana;

a) kompakto fluorescējošo spuldžu sadale 
vai uzstādīšana;

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta valstīs, kuras jau ir izveidojušas šādas energotaupības 
pienākuma shēmas, svarīgi ir piemērot šīs shēmas tikai tiem projektiem, kas patiešām rada 
papildu vērtību. Ar šo direktīvu būtu jāaizliedz vai jāierobežo darbības, kas rada zemu 
papildu vērtību. 

Grozījums Nr. 96

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) kurināmā maiņa;

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta valstīs, kuras jau ir izveidojušas šādas energotaupības 
pienākuma shēmas, svarīgi ir piemērot šīs shēmas tikai tiem projektiem, kas patiešām rada 
papildu vērtību. Ar šo direktīvu būtu jāaizliedz vai jāierobežo darbības, kas rada zemu 
papildu vērtību. 

Grozījums Nr. 97

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) tādu mājsaimniecības elektroierīču 
izplatīšana vai uzstādīšana, kurām nav 
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piešķirts augstākās energotaupības klases 
marķējums vai kuru tirgus apgrozījuma 
daļa ir sasniegusi 30 %; 

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta valstīs, kuras jau ir izveidojušas šādas energotaupības 
pienākuma shēmas, svarīgi ir piemērot šīs shēmas tikai tiem projektiem, kas patiešām rada 
papildu vērtību. Ar šo direktīvu būtu jāaizliedz vai jāierobežo darbības, kas rada zemu 
papildu vērtību. 

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) tādu siltumsūkņu izplatīšana vai 
uzstādīšana, kuru efektivitātes koeficients 
ir mazāks vai vienāds ar 4;

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta valstīs, kuras jau ir izveidojušas šādas energotaupības 
pienākuma shēmas, svarīgi ir piemērot šīs shēmas tikai tiem projektiem, kas patiešām rada 
papildu vērtību. Ar šo direktīvu būtu jāaizliedz vai jāierobežo darbības, kas rada zemu 
papildu vērtību. 

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. iedaļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) energoauditi; c) viedo skaitītāju izplatīšana vai 
uzstādīšana;

Or. en
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Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta valstīs, kuras jau ir izveidojušas šādas energotaupības 
pienākuma shēmas, svarīgi ir piemērot šīs shēmas tikai tiem projektiem, kas patiešām rada 
papildu vērtību. Ar šo direktīvu būtu jāaizliedz vai jāierobežo darbības, kas rada zemu 
papildu vērtību. 

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pasākumi, kuru mērķis ir īstermiņa 
ietaupījums
a) tādu mājsaimniecības elektroierīču 
izplatīšana vai uzstādīšana, kurām ir 
piešķirts augstākās energotaupības klases 
marķējums un kuru tirgus apgrozījuma 
daļa nav sasniegusi 30 %; 
b) tādu siltumsūkņu izplatīšana vai 
uzstādīšana, kuru efektivitātes koeficients 
ir lielāks par 4;
c) energoauditi.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta valstīs, kuras jau ir izveidojušas šādas energotaupības 
pienākuma shēmas, svarīgi ir piemērot šīs shēmas tikai tiem projektiem, kas patiešām rada 
papildu vērtību. Ar šo direktīvu būtu jāaizliedz vai jāierobežo darbības, kas rada zemu 
papildu vērtību. 

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. iedaļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par pārbaudēm, dokumentēšanu un 
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ziņošanu atbild valsts regulators (VR).  
Atbildīgajām pusēm ir pienākums reizi divos 
gados veikt neatkarīgu auditu, bet kvalitātes 
kontrole jāveic katru gadu. VR reizi gadā 
veic īpašu kontroli par dokumentāciju un 
ziņošanu.  VR apstiprina standarta vērtības 
(paredzamos ietaupījumus) un tehniskās 
pieejas metodiku.

Or. en

Pamatojums

Lai gūtu pārliecību par šo jauno shēmu, enerģijas ietaupījumus aprēķināšana, metodikas 
noteikšana un pārbaužu veikšana jāuztic neatkarīgai struktūrai.

Grozījums Nr. 102

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šajā sakarā atbildīgās puses izmanto vienu 
vai vairākas no turpmākajām metodēm, lai 
aprēķinātu enerģijas ietaupījumu 6. panta 
2. punkta nolūkā: 

Or. en

Pamatojums

Lai gūtu pārliecību par šo jauno shēmu, enerģijas ietaupījumus aprēķināšana, metodikas 
noteikšana un pārbaužu veikšana jāuztic neatkarīgai struktūrai.

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. iedaļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. un 4. punktā noteiktās standarta vērtības 
un mūža ilgumi, ja valsts standarta vērtības 
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un mūža ilgumi nav noteikti; un mūža ilgumi nav noteikti. Eiropas 
Komisija reizi gadā aktualizē standarta 
vērtības un mūža ilgumus, lai ņemtu vērā 
tehnoloģiju attīstību.

Or. en

Pamatojums

Lai gūtu pārliecību par šo jauno shēmu, enerģijas ietaupījumus aprēķināšana, metodikas 
noteikšana un pārbaužu veikšana jāuztic neatkarīgai struktūrai.

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 3.1. iedaļa. – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

a. SALDĒTAVAS UN LEDUSSKAPJI–SALDĒTAVAS ATSEVIŠĶI
ledusskapji–
saldētavas Saldētavas

*A klase+ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 64 62

**A klase+ Paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 76 73
A klase++ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 129 123
A klase+++ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 193 185

Grozījums
a. SALDĒTAVAS UN LEDUSSKAPJI–SALDĒTAVAS ATSEVIŠĶI

ledusskapji–
saldētavas Saldētavas

svītrots svītrots svītrots
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svītrots svītrots svītrots

A klase++ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) nav piemērojams

nav 
piemērojams

A klase+++ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) nav piemērojams

nav 
piemērojams

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā dotās standarta vērtības ir aprēķinātas, par atsauci izmantojot 
viszemākās energoefektivitātes klases marķējumu  Pielietojos šīs standarta vērtības, tiks 
reģistrēti lieli enerģijas ietaupījumi tur, kur patiesībā tādu nemaz nav. Lai to novērstu, 
aprēķini un ietaupījumu sadalījums ir jāveic, izmantojot konservatīvāku pieeju. Referenta 
vajadzībām standarta vērtības aprēķināja Topten - www.topten.eu/ — (uz patērētājiem 
orientēts tiešsaistē pieejams meklēšanas rīks, kurā ir norādītas vislabākās elektroierīces 
dažādās preču kategorijās). 

Grozījums 105

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 3.1. iedaļa. – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b. SALDĒTAVAS UN LEDUSSKAPJI–SALDĒTAVAS KOPĀ
ledusskapji–
saldētavas un 
saldētavas

*A klase+ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 64
**A klase+ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 75
A klase++ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 128
A klase+++ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 191
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Grozījums

b. SALDĒTAVAS UN LEDUSSKAPJI–SALDĒTAVAS KOPĀ
ledusskapji–
saldētavas un 
saldētavas

*A klase+ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 0
**A klase+ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 0
A klase++ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 68
A klase+++ Paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 125

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā dotās standarta vērtības ir aprēķinātas, par atsauci izmantojot 
viszemākās energoefektivitātes klases marķējumu.  Izmantojot šīs standarta vērtības, tiks 
reģistrēti lieli enerģijas ietaupījumi tur, kur patiesībā tādu nemaz nav. Lai to novērstu, 
aprēķini un ietaupījumu sadalījums ir jāveic, izmantojot konservatīvāku pieeju. Referenta 
vajadzībām standarta vērtības aprēķināja Topten - www.topten.eu/ — (uz patērētājiem 
orientēts tiešsaistē pieejams meklēšanas rīks, kurā ir norādītas vislabākās elektroierīces 
dažādās preču kategorijās). 

Grozījums 106

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 3.1. iedaļa. – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

c. SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS
*Līdz 2013. gada 30. novembrim
A klase+ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 26
A klase++ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 46
A klase+++ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 63
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*Sākot ar 2013. gada 
1. decembri
A klase++ paredzētie 
ietaupījumi 
(kWh/gadā) 20
A klase+++ paredzētie 
ietaupījumi 
(kWh/gadā) 37

Sākot ar 2013. gada 1. decembri, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, kas 
vienāda ar vai lielāka par 4 kg, energoefektivitātes indekss (EEI) ir mazāks par 59 (sk. Komisijas 
Regulas (ES) Nr. 1015/2010 I pielikumu).

Grozījums

c. SADZĪVES VEĻAS MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS
*Līdz 2013. gada 30. novembrim
A klase+ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 0
A klase++ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 29
A klase+++ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 55

*Sākot ar 2013. gada 
1. decembri
A klase++ paredzētie 
ietaupījumi 
(kWh/gadā) 13
A klase+++ paredzētie 
ietaupījumi 
(kWh/gadā) 37

Sākot ar 2013. gada 1. decembri, sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, 
kas vienāda ar vai lielāka par 4 kg, energoefektivitātes indekss (EEI) ir mazāks par 59 
(sk. Komisijas Regulas (ES) Nr. 1015/2010 I pielikumu).

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā dotās standarta vērtības ir aprēķinātas, par atsauci izmantojot 
viszemākās energoefektivitātes klases marķējumu.  Izmantojot šīs standarta vērtības, tiks 
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reģistrēti lieli enerģijas ietaupījumi tur, kur patiesībā tādu nemaz nav. Lai to novērstu, 
aprēķini un ietaupījumu sadalījums ir jāveic, izmantojot konservatīvāku pieeju. Referenta 
vajadzībām standarta vērtības aprēķināja Topten - www.topten.eu/ — (uz patērētājiem 
orientēts tiešsaistē pieejams meklēšanas rīks, kurā ir norādītas vislabākās elektroierīces 
dažādās preču kategorijās). 

Grozījums 107

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 3.1. iedaļa. – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

d. SADZĪVES TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS
Līdz 2013. gada 
30. novembrim**

A klase+ paredzētie ietaupījumi 
(kWh/gadā) 37

A klase++ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 69
A klase+++ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 97

**Sākot ar 2013. gada 
1. decembri
A klase++ 
paredzētie 
ietaupījumi 
(kWh/gadā) 32
A klase+++ 
paredzētie 
ietaupījumi 
(kWh/gadā) 60

Sākot ar 2013. gada 1. decembri, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, 
kas ir vienāda vai lielāka par 11 trauku komplektiem, un sadzīves trauku mazgāšanas 
mašīnām ar desmit trauku komplektu nominālo ietilpību un platumu, kas ir lielāks par 45 cm, 
energoefektivitātes indekss (EEI) ir mazāks par 63 (sk. KOMISIJAS REGULAS (ES) 
Nr. 1016/2010 I pielikumu)
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Grozījums

d. SADZĪVES TRAUKU MAZGĀŠANAS MAŠĪNAS
Līdz 2013. gada 
30. novembrim**

A klase+ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 0

A klase++ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 33
A klase+++ paredzētie 
ietaupījumi (kWh/gadā) 61

**Sākot ar 2013. gada 
1. decembri
A klase++ 
paredzētie 
ietaupījumi 
(kWh/gadā) 32
A klase+++ 
paredzētie 
ietaupījumi 
(kWh/gadā) 60

Sākot ar 2013. gada 1. decembri, sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām ar nominālo ietilpību, 
kas ir vienāda vai lielāka par 11 trauku komplektiem, un sadzīves trauku mazgāšanas 
mašīnām ar desmit trauku komplektu nominālo ietilpību un platumu, kas ir lielāks par 45 cm, 
energoefektivitātes indekss (EEI) ir mazāks par 63 (sk. KOMISIJAS REGULAS (ES) 
Nr. 1016/2010 I pielikumu)

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā dotās standarta vērtības ir aprēķinātas, par atsauci izmantojot 
viszemākās energoefektivitātes klases marķējumu.  Izmantojot šīs standarta vērtības, tiks 
reģistrēti lieli enerģijas ietaupījumi tur, kur patiesībā tādu nemaz nav. Lai to novērstu, 
aprēķini un ietaupījumu sadalījums ir jāveic, izmantojot konservatīvāku pieeju. Referenta 
vajadzībām standarta vērtības aprēķināja Topten - www.topten.eu/ — (uz patērētājiem 
orientēts tiešsaistē pieejams meklēšanas rīks, kurā ir norādītas vislabākās elektroierīces 
dažādās preču kategorijās). 
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Grozījums 108

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 3.2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts

3.2. Mājokļu apgaismojums

Vienots enerģijas ietaupījums no GLS uz CFL 16 kWh/gadā

Vienots enerģijas ietaupījums no GLS uz LED 17 kWh/gadā

Grozījums

3.2. Mājokļu apgaismojums

svītrots

Vienots enerģijas ietaupījums no GLS uz LED 12 kWh/gadā

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā dotās standarta vērtības ir aprēķinātas, par atsauci izmantojot 
viszemākās energoefektivitātes klases marķējumu.  Izmantojot šīs standarta vērtības, tiks 
reģistrēti lieli enerģijas ietaupījumi tur, kur patiesībā tādu nemaz nav. Lai to novērstu, 
aprēķini un ietaupījumu sadalījums ir jāveic, izmantojot konservatīvāku pieeju. Referenta 
vajadzībām standarta vērtības aprēķināja Topten - www.topten.eu/ — (uz patērētājiem 
orientēts tiešsaistē pieejams meklēšanas rīks, kurā ir norādītas vislabākās elektroierīces 
dažādās preču kategorijās). 
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Grozījums 109

Direktīvas priekšlikums
V pielikums –4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts

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
Kontroles sistēma – centrālā 15-25
Kontroles sistēma – telpas kontrole 15-25
Apkures kontrole: kontroles vārsti, 
automātiskie

10

Skaitītāji 10

Grozījums

4. Standarta mūža ilgumi

Energoefektivitātes palielināšanas 
pasākums, veicot sastāvdaļas nomaiņu

Standarta mūža 
ilgums gados

Apkures katls – kondensācija 12
Apkures katls – tiešā izsūknēšana 12
Deglis, naftas produkti un gāze svītrots
Kontroles aprīkojums svītrots
Kontroles sistēma – centrālā svītrots
Kontroles sistēma – telpas kontrole svītrots
Apkures kontrole: kontroles vārsti, 
automātiskie

svītrots

svītrots svītrots

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā dotās standarta vērtības ir aprēķinātas, par atsauci izmantojot 
viszemākās energoefektivitātes klases marķējumu.  Izmantojot šīs standarta vērtības, tiks 
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reģistrēti lieli enerģijas ietaupījumi tur, kur patiesībā tādu nemaz nav. Lai to novērstu, 
aprēķini un ietaupījumu sadalījums ir jāveic, izmantojot konservatīvāku pieeju. Referenta 
vajadzībām standarta vērtības aprēķināja Topten - www.topten.eu/ — (uz patērētājiem 
orientēts tiešsaistē pieejams meklēšanas rīks, kurā ir norādītas vislabākās elektroierīces 
dažādās preču kategorijās). 

Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums
Va pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Va pielikums
Formula enerģijas ietaupījumu 

aprēķināšanai 

kur:
• n = gadu skaits kopš Energoefektivitātes 
direktīvas ieviešanas; 
• En = enerģijas pārdošana „n” gadā;
• Sn = enerģijas ietaupījumu mērķis „n” 
gadā;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši 6. pantā minētajām enerģijas ietaupījumu shēmām katrai dalībvalstij jānodrošina, 
ka ikgadējais enerģijas ietaupījums par 1,5 %  tiek panākts  papildus tiem ietaupījumiem, kas 
sasniegti katrā iepriekšējā kalendārajā gadā. Šī formula palīdz saprast ietaupījumu 
palielināšanas efektu, kā to ierosina Komisija 6. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 111

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) publisko struktūru īpašumā esošo to ēku 
kopējā platība, kuru lietderīgā platība ir 

c) kopējā platība ēkās, kuras atrodas
publisko struktūru īpašumā vai kurās tās ir 
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virs 250 m2 un kuras 1. janvārī tajā gadā, 
kad iesniedzams ziņojums, neatbilst 
4. panta 1. punktā minētajām 
energoefektivitātes prasībām; 

izvietotas un kuras 1. janvārī tajā gadā, kad 
iesniedzams ziņojums, neatbilst 4. panta 
1. punktā minētajām energoefektivitātes 
prasībām; 

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 112

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to dalībvalstu publisko struktūru 
īpašumā esošo ēku kopējā platība, kuras 
iepriekšējā gadā ir renovētas; 

d) kopējā platība ēkās, kuras atrodas 
dalībvalstu reģionālo vai vietējo publisko 
struktūru un iestāžu īpašumā vai kurās tās 
ir izvietotas un kuras iepriekšējā gadā ir 
renovētas, piemērojot 4. panta 1. punktu;

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 113

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) enerģijas ietaupījums, kas panākts 
saskaņā ar 6. panta 1. punktā minētajām 
valsts energoefektivitātes pienākuma 
shēmām vai alternatīviem pasākumiem, 
kas pieņemti, piemērojot 6. panta 
9. punktu.

e) enerģijas ietaupījums, kas panākts 
saskaņā ar 6. panta 1. punktā minētajām 
valsts energoefektivitātes pienākuma 
shēmām.
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Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 114

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 1. daļa – pēdējais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā ziņojumā ir jāiekļauj arī 3. panta 
1. punktā minētais valsts mērķis.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 115

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 2. daļa – 1. iedaļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valsts indikatīvais enerģijas ietaupījuma 
mērķis, kas noteikts Direktīvas 
2006/32/EK 4. panta 1. punktā

Valsts indikatīvie enerģijas ietaupījuma
mērķi, kas noteikti šīs direktīvas 3.a panta 
3. punktā un 4. pantā, kā arī  Direktīvas 
2006/32/EK 4. panta 1. punktā

Or. en

Pamatojums
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Grozījums Nr. 116

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 2. daļa – 3.1. iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.-1. Finansiāls atbalsts (2.a pants)
Saskaņā ar 2.a panta 1. punktu papildu 
ziņojumos iekļauj informāciju par 
finanšu mehānismu izveidi un 
pieejamajiem līdzekļiem. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 117

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 2. daļa – 3.1.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.-1a. Ēku renovācija (3.a punkts)
Papildu ziņojumos iekļauj 3.a pantā 
minētā valsts ēku renovācijas plāna 
īstenošanā panāktā progresa 
novērtējumu.
Papildu ziņojumos jo īpaši iekļauj 
novērtējumu par pasākumiem, ko veic lai 
nodrošinātu, ka saskaņā ar 3a. panta 3., 
4. un 5. punktu: 
• īrniekiem netiek uzlikts papildu 
finansiāls slogs;
•  tiek risinātas sociālās problēmas;
•  pirmās tiek renovētas ēkas, kurām ir 
vissliktākie energoefektivitātes rādītāji;

Or. en



PR\878374LV.doc 83/92 PE472.358v01-00

LV

Pamatojums

Grozījums Nr. 118

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 2. daļa – 3.2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu ziņojumos iekļauj valsts 
koeficientus, kas izvēlēti saskaņā ar 
IV pielikumu.

Papildu ziņojumos iekļauj 16. pantā 
minētos piemērojamos valsts pārrēķina
koeficientus, kas izvēlēti saskaņā ar 
IV pielikumu.

Pirmajā papildu ziņojumā iekļauj īsu 
aprakstu par 6. panta 1. punktā minēto 
valsts shēmu vai alternatīvajiem 
pasākumiem, kas pieņemti, piemērojot 
6. panta 9. punktu.

Pirmajā papildu ziņojumā iekļauj īsu 
aprakstu par 6. panta 1. punktā minēto 
valsts shēmu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 119

Direktīvas priekšlikums
XIV pielikums – 2. daļa – 3.3.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.3.a Patērētāju informēšanas un 
pilnvarošanas programma (8.a pants)
Papildu ziņojumos iekļauj novērtējumu 
par progresu, kas panākts, īstenojot 
8.a pantā minēto valsts stratēģiju mazo 
enerģijas patērētāju pozīciju 
nostiprināšanai. 

Or. en

Pamatojums
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PASKAIDROJUMS

I. ENERGOEFEKTIVITĀTE — BŪT VAI NEBŪT!

Ja Eiropas Savienība nespēs izpildīt energoefektivitātes mērķus, tā nespēs izpildīt arī mērķus 
tādās jomās kā klimata pārmaiņas, energoapgādes drošība, videi draudzīga izaugsme un 
sociālā aizsardzība.

1) Cīņa pret klimata pārmaiņām un resursu nepietiekamība 
Lai īstenotu klimata pārmaiņu un enerģētikas scenārijus, kas paredz samazināt vidējo 
temperatūru pasaulē par 2 grādiem pēc Celsija, ir vajadzīga tālejoša energotaupības un 
energoefektivitātes politika1. Turklāt ir pierādīts, ka energoefektivitātes paaugstināšana ir 
lētākais un ātrākais veids, kā samazināt CO2 emisijas2. 

2) ES ārējā energoparāda samazināšana un ES ģeopolitiskās neatkarības un 
energoapgādes drošības palielināšana
Enerģijas importam ES tērē vairāk nekā 400 miljardus eiro gadā. Ja tiktu izpildīts mērķis 
palielināt energoefektivitāti par vismaz 20 %, palielinātos energoapgādes drošība, turklāt 
vismaz par 50 miljardiem eiro samazinātos summas, kas katru gadu aizplūst no ES 
tautsaimniecības uz valstīm, kas ražo enerģiju. 

3) Ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšana ekonomiskās krīzes laikā
ES vadošā loma efektīvu tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādā, izmantošanā un ražošanā ir 
apdraudēta. Eiropas uzņēmumi vēl arvien atsevišķās jomās atrodas līderpozīcijā, taču 
energoefektivitātes tirgus paplašināšana un padziļināšana ES palīdzētu tiem uzņēmumiem, kas 
izmanto videi nekaitīgas tehnoloģijas, konkurēt pasaules tirgū.
Piesaistot papildu privāto investīciju kapitālu, ES tiks izveidots miljoniem darba vietu vietējā 
un valstu līmenī, tostarp celtniecības nozarē. Turklāt atbalsts tiks sniegts arī ES smagajai 
rūpniecībai un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tie varēs nodrošināt augstāku enerģijas 
produktivitāti, kas ir būtiski svarīga, lai varētu konkurēt pasaules tirgū. 

4) Enerģijas izmaksu kontrole
Ar enerģijas piegādātāju konkurenci vien būs par maz, lai kontrolētu enerģijas izmaksas, jo 
cena par vienu enerģijas vienību, visticamāk, turpinās palielināties. Tādēļ politikai un 
pasākumiem ir jābūt orientētiem uz enerģijas patēriņa absolūtu samazināšanu, kā rezultātā 
samazināsies vispārējās enerģijas izmaksas patērētājiem, atbrīvojot ES iedzīvotāju un 
uzņēmumu līdzekļus un samazinot arī publiskā sektora izdevumus. 

Efektīvi taupības pasākumi līdz 2030. gadam var samazināt nepieciešamību investēt 
spēkstacijās par 50 % un pārvades tīklā — par 30 %. Turklāt, izveidojot valstu un reģionālajos 
tirgos sistēmu reaģēšanai uz pieprasījumu, tiks izdarīts spiediens uz elektroenerģijas 
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vairumtirdzniecības cenu samazināšanu3. 

Ja ekonomikas krīzes vidusposmā palielināsies cenas par enerģijas vienību, cietīs arī 
mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem. Pieņemot tiesību aktus, mērķim ir jābūt cīņai pret 
enerģijas cenu izraisītu nabadzību.

II. ES ENERGOEFEKTIVITĀTES DIREKTĪVA — KONKRĒTI PASĀKUMI 
NEATLIEKAMO VAJADZĪBU APMIERINĀŠANAI
Lai palielinātu enerģijas taupīšanu, energoefektivitāti un inovāciju, panāktu apjomradītus 
ietaupījumus un samazinātu birokrātisko slogu visās dalībvalstīs, ir vajadzīga kopēja ES 
pieeja. ES efektivitātes politika tiks veidota uz jau esošo un labi funkcionējošo reģionālo un 
dalībvalstu politikas virzienu bāzes, pieļaujot elastību, kas nepieciešama, lai tiktu ņemta vērā 
reģionu un valstu specifika.

Eiropas „veiksmes stāstam” ir jābalstās uz diviem aspektiem:

a) efektivitātes pasākumu priekšfinansēšana 

Fiskālas nedrošības apstākļos nevar gribēt, lai investoru uzticība balstītos tikai uz valsts 
atbalstu. Lai novirzītu nepieciešamo privāto kapitālu uz energoefektivitātes pasākumiem, 
referents ierosina

- izveidot saistošus mērķus un pasākumus. Pieredze saistībā ar ES tiesību aktiem 
atjaunojamo enerģijas avotu un klimata pārmaiņu jomā liecina, ka ir nepieciešami
dalībvalstīm saistoši mērķi. Tie nodrošina labāku redzamību, politisku apņemšanos, 
noteiktību attiecībā uz investīcijām un mobilizē resursus un rīcību. Vispārējie pozitīvie 
makroekonomiskie un ģeopolitiskie ieguvumi, ko ES ekonomikai un pilsoņiem dos 
stingri energoefektivitātes pasākumi, attaisno saistošu mērķu noteikšanu;

- piesaistīt jaunus un stabilus līdzekļus no privātā sektora. Pieredze ASV ar valsts 
pabalstu maksājumu sistēmu un vairākās ES dalībvalstīs, kurās noteikti 
energotaupīšanas pienākumi (Lielbritānijā, Dānijā vai Francijā) liecina, ka nelieli 
nodokļi vai visiem patērētājiem vai mazumtirgotājiem noteikts pienākums var 
ievērojami un stabili palielināt līdzekļus;  

- izveidot jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Enerģiju taupoši uzņēmumi ASV un Ķīnā 
priekšfinansē lielu daļu investīciju energoefektivitātes palielināšanā. Gūtais labums 
tiek sadalīts starp šiem uzņēmumiem un to klientiem. Uz līdzīgu modeli virzās arī 
Lielbritānijas modelis, kas paredz pienākumu taupīt enerģiju.

  

b) tehnoloģiskās, finansiālās un sociālās inovācijas veicināšana

- paātrināt zināšanu apguvi. Lai paātrinātu izmaksu samazināšanu tālejošai renovācijai, 
ir vajadzīga kritiskā investīciju masa, ar kuru varētu sākt nepieciešamo tehnoloģisko, 
bet jo īpaši organizatorisko inovāciju;
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- sabiedrības līdzdalības nostiprināšana. Efektivitātes pasākumu izstrādā ir jāiesaista 
vietējā un reģionālā līmeņa patērētāju organizācijas.

Tādēļ referents ierosina turpmāk izklāstīto pieeju direktīvas priekšlikumam.

1) Noteikt saistošus mērķus ES un dalībvalstu līmenī (1. un 3. pants)
Šī direktīva ir Eiropas iespēja pildīt 2007. gada martā un 2011. gada februārī ES valstu 
vadītāju uzņemtās saistības enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā, proti, panākt, ka ES 
energoefektivitāte līdz 2020. gadam palielināsies par 20 % un tā rezultātā izdosies samazināt 
enerģijas patēriņu par daudzumu, kas līdzvērtīgs 368 miljoniem tonnu naftas.

Ar pašreizējiem centieniem izdosies sasniegt tikai pusi no noteiktā mērķa, kas nozīmē, ka ik 
gadu katra mājsaimniecība izšķērdē 1000 eiro4, ir nevajadzīgi jāceļ jaunas spēkstacijas un 
jāimportē aizvien lielāks daudzums gāzes un naftas. 

Plaši pētījumi rāda, ka šo plaisu energotaupībā var ātri novērst, ieviešot jaunus pasākumus5, 
taču Komisijas ierosinātā divpakāpju pieeja mērķu noteikšanai faktiski nozīmē, ka vajadzīgie 
pasākumi tiks atlikti līdz 2016. gadam, un tas nav pieņemami. 
Saistoši mērķi ir jāpiemēro vienveidīgi, izmantojot sistēmu, kas balstās uz līdzdalību 
pasākumos un kurā ir ņemta vērā katras valsts starta pozīcija enerģijas izmantošanā. Pašlaik 
ES dalībvalstu iespējas uzlabot enerģētikas situāciju ir līdzīgas, un virkne pētījumu pierāda, 
ka pat tās valstis, kurām jau labu laiku ir energoefektivitātes politika, vēl nav nedz 
sasniegušas iespējamās priekšrocības ekonomikā, nedz tehniskos ierobežojumus6. 

Tādēļ referents uzskata, ka ikvienai dalībvalstij vajadzētu sasniegt vienādu procentuālo 
energotaupības līmeni, kas aprēķināts, ņemot par pamatu katrai valstij pašlaik raksturīgo 
enerģijas patēriņu. Attiecīgos valstu mērķus vajadzētu izteikt kā primāro enerģiju, lai vēlāk 
visā ES būtu iespējami mērījumi un progresa salīdzināšana.

Kā var redzēt šajā grafikā7, 20 % efektivitātes mērķi dalībvalstu līmenī var sasniegt, 
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kombinējot vairākus politikas virzienus un pasākumus dažādās nozarēs.  Tomēr vissvarīgākais 
pasākums, bez kura būs grūti īstenot vispārējo 20 % mērķi, ir pienākums katru gadu 
samazināt enerģijas gada patēriņu par 1,5 % (kā paredzēts 6. pantā).

2) Izstrādāt un piemērot energoefektivitātes pasākumu (priekš) finansēšanas 
instrumentus (2.a pants (jauns))

Lai izpildītu Eiropas energotaupības mērķi nākamajos desmit gados būs vajadzīgas 
investīcijas 800 līdz 1200 miljardu eiro apmērām8. Laika periods, kurā šādas investīcijas 
atmaksājas, parasti ir 4 līdz 8 gadi, turklāt tās rada daudz darbavietu un veicina inovāciju. 
Tomēr ir jāorganizē atbalsts, lai piesaistītu nepieciešamo privāto kapitālu.

- Ar ierosināto direktīvu ir jāpanāk, ka dalībvalstīs šim mērķim tiek atvēlēti līdzekļi, 
izmantojot jau esošās ES finansējuma plūsmas, piemēram, struktūrfondus un kohēzijas fondu, 
kurās energoefektivitāte vai projektu obligācijas jāuzskata par prioritāru jomu. Turklāt tādiem 
inovatīviem finansēšanas instrumentiem kā apgrozības fondi vajadzētu izmantot ES līdzekļus 
un dalībvalstu ieņēmumus no ES ETS izsolēm, lai piesaistītu privāto kapitālu. Ir jāturpina arī 
tādas jau esošas ES programmas kā „Saprātīga enerģija Eiropai”.

- Lielu daļu no nepieciešamajiem līdzekļiem var nodrošināt 6. pantā ierosinātie enerģijas 
taupīšanas pienākumi. Izpildot šos pienākumus, līdz 2020. gadam tiktu mobilizēti apmēram 
400 miljardi eiro. Enerģijas taupīšanas pienākumu shēmas ir stabils, paredzams un ietekmīgs 
finanšu instruments, kas paātrinās ES enerģijas uzņēmumu pāreju uz jaunu uzņēmējdarbības 

Avots: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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modeli.

- Dalībvalstu iestādēm vajadzētu arī apsvērt iespēju mudināt investēt privātos iekrājumus 
energoefektivitātē, izveidojot speciāli tam paredzētus finanšu instrumentus (līdzīgi kā Francijā 
ir projekts „livret d’épargne Vert” vai paredzētie ES tiesību akti par videi draudzīgo 
investīciju fondiem).

3) Ēku energopārbaude (4.a pants (jauns), 4. pants)

Pašlaik ES tiesību akti nepiedāvā pietiekamu pamatu nepieciešamajai paradigmas maiņai, 
tādēļ referents ierosina izvēlēties ilgāka termiņa pieeju un izveidot valstu „ceļvežus 
būvniecībai 2050. gadā”, ko pašlaik dara Vācija.
ES ēkas patērē 40 % no kopējā ES enerģijas patēriņa, bet iespējamais enerģijas ietaupījums, 
ko varētu gūt esošajās ēkās, ir ievērojams un lielākoties neizmantots.
Kā redzams šajā ilustrācijā, dalībvalstīm nāksies vismaz par 2 % palielināt ar 
energoefektivitātes uzlabošanu saistīto renovāciju un ar katru renovāciju „padziļināt” 
energotaupības pasākumus. 

Referents atzinīgi vērtē saistošo mērķi renovēt 3 % no publiskā sektora iestāžu ēkām. Ēkas, 
kas atrodas publisko struktūru īpašumā vai kurās tās ir izvietotas, var kalpot par sviru, lai 
rosinātu nepieciešamos tehniskos, finansiālos un organizatoriskos jauninājumus (īpaši 
attiecībā uz „padziļināto” renovāciju) un izveidotu ESCO tirgu. 

Avots: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, 2011. septembris – Termālā efektivitāte dzīvojamajās ēkās: Vācijas 
pieredze
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4) Jānostiprina publiskā iepirkuma pasākumi un citi pasākumi, lai ātrāk nomainītu 
vecos, energoneefektīvos izstrādājumus (5. pants)

Lai pilnībā gūtu pēc iespējas lielāku labumu no produktu energotaupības politikas, ir 
vajadzīga aktīva rīcība dalībvalstu līmenī gan publiskā iepirkuma jomā, gan veicinot to, ka 
patērētāji izvēlas augstākas energoklases produktus.

5) Nospraust enerģijas gala patēriņa taupības mērķus (6. pants)
Šis ir direktīvas svarīgākais pants. Referents uzskata, ka ierosinātais pienākums katru gadu 
ietaupīt  1,5 % enerģijas ir jāattiecina uz visu tautsaimniecību kopumā, tādēļ būtu jāiekļauj arī 
transporta nozare, kurai ir ievērojams, tomēr pagaidām vēl neīstenots energotaupības 
potenciāls.
Prioritātei ir jābūt elektroenerģijas taupībai, jo elektroenerģijas patēriņš strauji aug un vienas 
elektroenerģijas vienības saražošanai ir vajadzīgas vismaz 2,5 primārās enerģijas vienības. 
Atbildīgajām pusēm vajadzētu ļaut īstenot daļu savu saistību, veicot iemaksas speciāli šim 
mērķim izveidotā fondā. Būs jāievieš pasākumi, ar kuriem izvairīties no dubultas uzskaites, 
proti, nepieciešamie enerģijas ietaupījumi ir jāpanāk ar tādiem pasākumiem, kas papildina 
esošās tiesību aktos noteiktās prasības, piemēram, ekodizaina tiesību aktu prasības. 

6)  Palīdzēt ražotājiem un MVU kļūt energoproduktīvākiem (7. pants)
Būs vajadzīgi papildu stimuli, lai ražošanas nozare un MVU ātri pārietu no audita uz jaunām 
enerģijas pārvaldības sistēmām un veiktu investīcijas, kuru rezultātā rodas patiesi un nozīmīgi 
enerģijas ietaupījumi. Ņemot vērā Dānijas, Somijas, Nīderlandes un Zviedrijas pozitīvo 
pieredzi, referents ierosina izveidot saikni starp shēmām, kas paredz pienākumu taupīt 
enerģiju, dalībvalstu nodokļu atlaižu sistēmām un ES valsts atbalsta noteikumiem, lai tādējādi 
palīdzētu ES uzņēmumiem samazināt enerģijas izmaksas un kļūt konkurētspējīgākiem.

7) Veicināt izmaiņas rīcībā, iesaistot patērētājus, pilsētas un reģionus (8. pants)
Referents atzinīgi ieceri uzstādīt viedos skaitītājus, kas varētu palīdzēt patērētājiem taupīt 
enerģiju. 
Patērētāju organizācijas ir aktīvi jāiesaista dalībvalstu enerģētikas politikas izstrādē, un ir 
jāievieš nepieciešamie aizsardzības mehānismi, lai aizsargātu patērētājus pret nepamatotu 
cenu palielināšanu.

Jānostiprina vietējo un reģionālo pārvaldības iestāžu loma uz vietas saistībā ar 
energoefektivitāti („Pilsētas ar zemu enerģijas patēriņu”, „2000 vatu sabiedrība”, „Pilsētu 
mēru konvents”). 

8) Samazināt ES elektroenerģijas sistēmas neefektivitāti (10. pants, 11. pants, 19. panta 
5. punkts) 

ES enerģijas pārveidošanas sistēmai (no parastām spēkstacijām uz pārstrādes rūpnīcām) ir 
diezgan zema efektivitāte — nepilni 35 %.   Šajā nozarē ir iespējams ātri nodrošināt 
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ievērojamus ietaupījumus. 
Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka jaunas investīcijas tiek veiktas labākajās pieejamās 
tehnoloģijās (BAT standarti), taču ES ir vēlreiz jāpārskata elektroenerģijas, siltuma un 
dzesēšanas koģenerācijas potenciāls. Līdz ar to nāksies ierobežot 10. pantā paredzētos 
atbrīvojumus.  Tomēr būs jāatlīdzina par tiem ieguvumiem, ko koģenerācijas stacijas dod 
elektroenerģijas sistēmai kopumā, turklāt labi projektētām termoelektrocentrālēm varētu būt 
nozīmīga loma enerģijas un elektroenerģijas uzkrāšanā.  
Atzinīgi ir vērtējama termoelektrocentrālēm paredzētā prioritāte  piekļuvei tīklam un enerģijas 
pārvadei tajā, tomēr tam nevajadzētu traucēt prioritāro piekļuvi, kas izveidota atjaunīgajai 
enerģijai. 

9) Noteikt skaidrus regulatoru un pārvades sistēmas operatoru pienākumus, vienlaikus 
izveidojot tirgu pieprasījuma pusē (12. pants)
Energoefektivitātes pasākumu praktiskajā īstenošanā ir pilnībā jāiesaista reglamentējošās 
institūcijas, kā arī pārvades sistēmu un sadales sistēmu operatori. Papildus ātrākai viedo tīku 
izveidei, prioritāte jāpiešķir valsts un reģionālo atbilstīga pieprasījuma tirgu izveidei.

ASV programmas pieprasījuma samazināšanai un reaģēšanai uz pieprasījumu jau tagad 
patērētājiem nodrošina milzīgus ietaupījumus (1,2 miljardus ASV dolāru, kā liecina nesenā 
PJM9 jaudas audita rezultāti).  Saskaņā ar 12. pantu ES regulatoriem vajadzētu novērst 
šķēršļus mazākiem patērētājiem un ražotājiem iesaistīties līdzsvarošanās un citos papildu 
pasākumos. 

10) Nodrošināt godīgu un atklātu konkurenci paplašinātā ES enerģijas pakalpojumu 
tirgū (13., 14. un 15. pants)

Aizvien pieaugošajā ES enerģijas taupīšanas pakalpojumu tirgū ir jāsamazina birokrātija, 
piemēram, jānovērš dalībvalstu izveidotie šķēršļi trešo pušu investīcijām. Jāizveido arī 
aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka enerģijas piegādes uzņēmumi neuzspiež saviem 
mazākajiem konkurentiem konkurenci kropļojošu darbību.

11) Uzlabot energoefektivitātes politikas pārvaldību (19. pants)

Šajā direktīvā paredzētajai ziņošanas sistēmai jābūt pēc iespējas mazākai, tomēr konkrētai un 
pietiekami skaidrai, lai ziņojumi būtu pielīdzināmi un noteiktu labāko praksi. Sistēmai ir 
jāpārrauga progress un jānovērtē dažādo pasākumu efektivitāte. Šai informācijai jābūt 
publiski pieejamai. 
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