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Grozījumu iesniegusi Eija-Riitta Korhola 

Grozījums Nr. 34 
 

Noraida Komisijas priekšlikumu.  

Or. en 

Justification 

Energy end-use efficiency and energy services market are important tools in saving energy 
resources and in reaching the Kyoto targets. Therefore it is important that the Commission’s 
proposal for energy end-use efficiency and energy services is effective, provides enough 
flexibility for the Member States and that the proposed methods and tools in reaching the 
targets are satisfactory. In order to achieve concrete results the savings targets need to be 
more ambitious on EU level, while at the same taking into account the differences of the 
Member States and individual industries, and their savings potential. The proposed Directive 
proposal would be a compromise that won’t lead to sustainable results, therefore more 
intelligent target mechanisms and methods to start the energy services market are needed. 
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GROZĪJUMI NORMATĪVĀ TEKSTĀ 
 

Komisijas ierosināts teksts 

 

Parlamenta grozījumi 

 

Grozījumu iesniedzis Claude Turmes 

Grozījums Nr. 35 
2.a apsvērums (jauns) 

 2.a Lai sasniegtu vispārējo mērķi novērst 
bīstamas klimata pārmaiņas, panākot, lai 
planētas vidējā temperatūra nepārsniegtu 
pirmsindustriālo vidējo temperatūru vairāk 
kā par 2°C, jāīsteno konkrēti politikas 
virzieni un pasākumi. 

Or. en 

Justification 

As pointed out by the Commission in its explanatory memorandum, "this target for energy 
savings does not preclude the possibility for energy consumption to increase, due, for 
example, to strong economic growth or structural changes. The quantification and 
verification of savings then serves to show that without these measures energy consumption 
would have been even higher." They will therefore only lead to a reduction of the final energy 
consumption than it otherwise would have been. 

 

Grozījumu iesniedzis Claude Turmes 

Grozījums Nr. 36 
2.b apsvērums (jauns) 

 2.b Ierosinātie mērķi enerģijas taupīšanai 
automātiski nepanāks enerģijas patēriņa 
samazināšanu katrā dalībvalstī vai visā ES 
kopumā, tāpēc vispārējais mērķis novērst 
bīstamas klimata pārmaiņas nav 
sasniedzams automātiski. 

Or. en 
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Justification 

Same justification as to Recital (2a) new. 

 

Grozījumu iesniedzis Norbert Glante 

Grozījums Nr. 37 
6.a apsvērums (jauns) 

 6.a Tādējādi šīs direktīvas mērķis ir ne tikai 
turpināt enerģētikas pakalpojumu 
piedāvājuma veicināšanu, bet arī radīt 
nopietnākus atvieglojumus pieprasījumam. 
Tāpēc katras dalībvalsts valsts sektoram 
jārāda paraugs attiecībā uz investīcijām, 
uzturēšanu un citiem izdevumiem saistībā 
ar enerģiju patērējošām iekārtām, 
enerģētikas pakalpojumiem un citiem 
energoefektivitātes pasākumiem. 

Or. de 

Justification 

It is important that this directive should also stress the importance of the demand side for the 
creation of the market in energy services, since the desired market will only come into being if 
there is supply and demand. The public sector has a role to play on the demand side as a 
pacemaker and an example-setter. 

 

 

Grozījumu iesnieguši Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt un Vittorio Prodi  

Grozījums Nr. 38 
7. apsvērums 

7. Padome 1998. gada 7. decembra 
rezolūcijā par enerģijas patēriņa efektivitāti 
Eiropas Kopienā atbalstīja mērķi līdz 
2010. gadam visā Kopienā uzlabot 
galapatēriņa enerģijas intensitāti par vēl 
vienu procentu punktu gadā. 

7. Padome 1998. gada 7. decembra 
rezolūcijā par enerģijas patēriņa efektivitāti 
Eiropas Kopienā atbalstīja mērķi līdz 
2010. gadam visā Kopienā uzlabot 
galapatēriņa enerģijas intensitāti par vēl 
vienu procentu punktu gadā. Turklāt 
2001. gada 14. marta rezolūcijā par rīcības 
plānu enerģijas patēriņa efektivitātes 
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uzlabošanai Eiropas Kopienā Eiropas 
Parlaments, piemēram, izteica nožēlu, ka 
Komisija nav sniegusi detalizētu un 
pārskatāmu ziņojumu par savu tāmi 
saistībā ar mērķi samazināt enerģijas 
intensitāti par 1 procenta punktu gadā; tas 
nepievienojas Komisijas pesimistiskajam 
viedoklim un, gluži pretēji, atkārtoti pauž 
savu iepriekš izteikto uzskatu, ka ir reāli 
panākti galapatēriņa enerģijas intensitāti 
par 2,5 % gadā, ja vien ir stingra politiska 
griba 

Or. en 

Justification 

This report states the Parliament’s earlier position on energy efficiency and contains among 
other a lot of justification for why proposing higher targets.  

 

Grozījumu iesnieguši Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt un Vittorio Prodi  

Grozījums Nr. 39 
8. apsvērums 

8. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāpieņem pašām 
savi mērķi veicināt enerģijas gala patēriņa 
efektivitāti, kā arī nodrošināt enerģijas 
pakalpojumiem nepārtrauktu izaugsmi un 
dzīvotspēju. 

8. Tāpēc dalībvalstīm ir jāpieņem pašām 
savi mērķi, kas noteikti 4. panta 2. punktā 
un 5. panta 2. punktā, proti, veicināt 
enerģijas gala patēriņa efektivitāti, kā arī 
nodrošināt enerģijas pakalpojumiem 
nepārtrauktu izaugsmi un dzīvotspēju. 

Or. en 

Justification 

Since the estimated potential for energy savings was made some time ago, when the energy 
prices were significantly lower, the potential for cost-effective savings are considerably 
larger today. This is a strong argument for setting a target that is higher than the 1% 
originally proposed by the Commission. The increase in energy prices together with the fact 
that prices for energy efficient technologies have decreased since the Directive was being 
prepared and since the consequences of climate change appears increasingly serious, and 
furthermore since countries can count horizontal measures undertaken - all this talks in 
favour of a higher target. (For ex the oil price/barrel was 13 $ in 1998, 25-29 $ 2000-02 and 
in mid November -04 around 45 $). 
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Grozījumu iesniedzis Norbert Glante 

Grozījums Nr. 40 
11.a apsvērums (jauns) 

 11.a Piedāvājuma finansēšanai un ar 
pieprasījumu saistītajām izmaksām ir liela 
nozīme enerģētikas pakalpojumos. Līdzekļu 
atrašana, lai subsidētu energoefektivitātes 
programmu ieviešanu, kā arī citus 
energoefektivitātei veltītus pasākumus un 
lai veicinātu energopakalpojumu tirgus 
attīstību, tādējādi kļūst par svarīgu 
nediskriminējošu instrumentu sākotnējā 
finansējuma sniegšanai šādā tirgū.  

Or. de 

Justification 

Increasing energy efficiency is one of the EU’s central energy and environmental aims. The 
creation of supply and demand in an energy services market is a fundamental step on the way 
to achieving this aim. In this process the funding of supply is just as important as generating 
demand. Establishing funds in the Member States is thus an important non-discriminatory 
start-up funding instrument for such a market. 

 

Grozījumu iesniedzis Norbert Glante 

Grozījums Nr. 41 
12. apsvērums 

12. Labs paraugs attiecībā uz investīcijām, 
uzturēšanu un citiem ar enerģiju 
patērējošām iekārtām, enerģētikas un 
citiem energoefektivitātes pakalpojumiem 
saistītiem izdevumiem būtu jārāda valsts 
sektoram katrā dalībvalstī. 

Svītrots 

Or. de 

Justification 

The example function has been incorporated into Recital 6.  
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Grozījumu iesniegusi Eija-Riitta Korhola 

Grozījums Nr. 42 
4. panta 2. punkts 

2. Mērķi veido gadā ietaupāmais 
enerģijas daudzums, kas ir līdzvērtīgs 1% 
no sadalītās 
un/vai tiešajiem patērētājiem pārdotās 
enerģijas, kā tas aprēķināts atsauces gadam 
saskaņā ar 
I pielikumu. Šī mērķa sasniegšanai 
paredzēto pasākumu izmaksām nevajadzētu 
pārsniegt ieguvumus no tiem. 

2. Ne vēlāk kā [6 mēnešus pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas] Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
par šīs direktīvas papildināšanu. 
Priekšlikumā ietver individuālus mērķus, 
kuri katrai dalībvalstij jāsasniedz ik gadu 
un, kurus sasniedzot, vienlaikus jau 
identificētos potenciālos ietaupījumus ES 
līmenī sasniegs līdz 2010. gadam. Šī mērķa 
sasniegšanai vajadzīgo pasākumu izmaksas 
nedrīkst pārsniegt ieguvumus no tiem. 

Or. en 

Justification 

Energy end-use efficiency and energy services market are important tools in saving energy 
resources and in reaching the Kyoto targets. Therefore it is important that the Commission’s 
proposal for savings targets is good and efficient. In order to achieve concrete results the 
targets need to be more ambitious on EU level, while at the same taking into account the 
differences of the Member States and individual industries, and their savings potential. The 
proposed 1% overall general target would be a compromise that won’t lead to sustainable 
results by not taking sufficiently into account the early actions or the lack of them, and 
therefore more intelligent target mechanisms are needed. The time taken to consider such 
targets does not delay any savings as all necessary elements – creation of energy services 
market and requirements for providing information amongst others – will be adopted already. 

 

Grozījumu iesnieguši Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt un Vittorio Prodi  

Grozījums Nr. 43 
4. panta 2. punkts 

2. Mērķi veido gadā ietaupāmais enerģijas 
daudzums, kas ir līdzvērtīgs 1% no sadalītās 
un/vai tiešajiem patērētājiem pārdotās 
enerģijas, kā tas aprēķināts atsauces gadam 
saskaņā ar I pielikumu. Šī mērķa 
sasniegšanai paredzēto pasākumu izmaksām 

2. Mērķi veido gadā ietaupāmais enerģijas 
daudzums, kas ir līdzvērtīgs vismaz 2% no 
sadalītās un/vai tiešajiem patērētājiem 
pārdotās enerģijas, kā tas aprēķināts atsauces 
gadam saskaņā ar I pielikumu. Šī mērķa 
sasniegšanai paredzēto pasākumu izmaksām 
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nevajadzētu pārsniegt ieguvumus no tiem.  nevajadzētu pārsniegt ieguvumus no tiem. 

Or. en 

Justification 

Same as for Recital 8.  

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 44 
4. panta 2. punkts 

2. Mērķi veido gadā ietaupāmais enerģijas 
daudzums, kas ir līdzvērtīgs 1% no sadalītās 
un/vai tiešajiem patērētājiem pārdotās 
enerģijas, kā tas aprēķināts atsauces gadam 
saskaņā ar I pielikumu. Šī mērķa 
sasniegšanai paredzēto pasākumu izmaksām 
nevajadzētu pārsniegt ieguvumus no tiem. 

2. Mērķi veido gadā ietaupāmais enerģijas 
daudzums, kas ir līdzvērtīgs 2,5% no 
sadalītās un/vai tiešajiem patērētājiem 
pārdotās enerģijas, kā tas aprēķināts atsauces 
gadam saskaņā ar I pielikumu. Šī mērķa 
sasniegšanai paredzēto pasākumu izmaksām 
nevajadzētu pārsniegt ieguvumus no tiem. 

Or. en 

Justification 

According to the Commission explanatory statement of the proposed Directive itself: 
"[w]ithout reducing comfort or standards of living, it is therefore possible to reduce energy 
consumption by at least one-fifth at no extra net cost –and in many cases negative costs" 
While adding positive impacts of energy savings on EU competitiveness, employment, trade 
balance, regional and cohesion effects as well as inducing reduction of EU energy 
dependency, the Commission however did not translate this conservative estimate into a 
consistent target. Furthermore, horizontal measures and going back up to 1991 as proposed 
by the Commission undermine the real effect of the proposed target. A 2.5% target is 
therefore more appropriate in order to achieve a sustainable energy economy. 

 

Grozījumu iesniedzis Claude Turmes 

Grozījums Nr. 45 
4. panta 2. punkts 

2. Mērķi veido gadā ietaupāmais enerģijas 
daudzums, kas ir līdzvērtīgs 1% no sadalītās 
un/vai tiešajiem patērētājiem pārdotās 

2. Mērķi veido gadā ietaupāmais enerģijas 
daudzums, kas ir līdzvērtīgs 2,5% no 
sadalītās un/vai tiešajiem patērētājiem 
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enerģijas, kā tas aprēķināts atsauces gadam 
saskaņā ar I pielikumu. Šī mērķa 
sasniegšanai paredzēto pasākumu izmaksām 
nevajadzētu pārsniegt ieguvumus no tiem. 

pārdotās enerģijas, kā tas aprēķināts atsauces 
gadam saskaņā ar I pielikumu. Šī mērķa 
sasniegšanai paredzēto pasākumu izmaksām 
nevajadzētu pārsniegt ieguvumus no tiem. 

Or. en 

Justification 

According to the Commission explanatory statement of the proposed Directive itself: 
"[w]ithout reducing comfort or standards of living, it is therefore possible to reduce energy 
consumption by at least one-fifth at no extra net cost- and in many cases negative costs". 
While adding positive impacts of energy savings on EU competitiveness, employment, trade 
balance, regional and cohesion effects as well as inducing reduction of EU energy 
dependency, the Commission however did not translate this conservative estimate into a 
consistent target. Furthermore, horizontal measures and going back up to 1991 as proposed 
by the Commission undermine the real effect of the proposed target. A 2.5% target is 
therefore more appropriate in order to achieve a sustainable energy economy.  

 

Grozījumu iesniedzis Norbert Glante 

Grozījums Nr. 46 
5. panta 2. punkts 

2. Mērķis valsts sektorā ir katru gadu 
ietaupīt vismaz 1,5% no šim sektoram 
sadalītās un/vai pārdotās enerģijas, ko iedala 
un aprēķina saskaņā ar 4. panta 3. punktu un 
I pielikumā norādīto metodiku. Lai varētu 
veikt salīdzinājumu un izteikt primārajos 
energoresursos, izmanto pārveides 
koeficientus, kas minēti II pielikumā. 

2. Mērķis valsts sektorā ir katru gadu 
ietaupīt vismaz 2,5% no šim sektoram 
sadalītās un/vai pārdotās enerģijas, ko iedala 
un aprēķina saskaņā ar 4. panta 3. punktu un 
I pielikumā norādīto metodiku. Lai varētu 
veikt salīdzinājumu un izteikt primārajos 
energoresursos, izmanto pārveides 
koeficientus, kas minēti II pielikumā. 

Or. de 

Justification 

The public sector is expected to set an example and act as a pacemaker in fulfilling 
energy-efficiency targets. So it is important that its savings target should be set at a higher 
level than in the case of the private sector. 
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Grozījumu iesniedzis Claude Turmes 

Grozījums Nr. 47 
5. panta 2. punkts 

2. Mērķis valsts sektorā ir katru gadu 
ietaupīt vismaz 1,5% no šim sektoram 
sadalītās un/vai pārdotās enerģijas, ko iedala 
un aprēķina saskaņā ar 4. panta 3. punktu un 
I pielikumā norādīto metodiku. Lai varētu 
veikt salīdzinājumu un izteikt primārajos 
energoresursos, izmanto pārveides 
koeficientus, kas minēti II pielikumā. 

2. Mērķis valsts sektorā ir katru gadu 
ietaupīt vismaz 3% no šim sektoram 
sadalītās un/vai pārdotās enerģijas, ko iedala 
un aprēķina saskaņā ar 4. panta 3. punktu un 
I pielikumā norādīto metodiku. Lai varētu 
veikt salīdzinājumu un izteikt primārajos 
energoresursos, izmanto pārveides 
koeficientus, kas minēti II pielikumā. 

Or. en 

Justification 

The "substantial" (COM(2003)0739, p11 EN version) energy savings are higher in the public 
sector than in the general one. A 3% target is therefore appropriate in order to achieve a 
sustainable energy economy as well as a climate friendly one. 

 

Grozījumu iesnieguši Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt un Vittorio Prodi 

Grozījums Nr. 48 
5. panta 2. punkts 

2. Mērķis valsts sektorā ir katru gadu 
ietaupīt vismaz 1,5% no šim sektoram 
sadalītās un/vai pārdotās enerģijas, ko iedala 
un aprēķina saskaņā ar 4. panta 3. punktu un 
I pielikumā norādīto metodiku. Lai varētu 
veikt salīdzinājumu un izteikt primārajos 
energoresursos, izmanto pārveides 
koeficientus, kas minēti II pielikumā.  

2. Mērķis valsts sektorā ir katru gadu 
ietaupīt vismaz 2,5 % no šim sektoram 
sadalītās un/vai pārdotās enerģijas, ko iedala 
un aprēķina saskaņā ar 4. panta 3. punktu un 
I pielikumā norādīto metodiku. Lai varētu 
veikt salīdzinājumu un izteikt primārajos 
energoresursos, izmanto pārveides 
koeficientus, kas minēti II pielikumā. 

Or. en 

Justification 

Same as for to Recital 8. 
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Grozījumu iesniedzis Norbert Glante 

Grozījums Nr. 49 
5. panta 4. punkta ievaddaļa 

4. Lai sasniegtu saskaņā ar 1. punktu 
noteikto mērķi, dalībvalstis jo īpaši var 
izmantot pamatnostādnes attiecībā uz valsts 
iepirkumu, lai valsts iestādes varētu iekļaut 
energoefektivitātes apsvērumus savos 
ieguldījumu un darbības budžetos un 
pasākumos, izmantojot enerģētikas 
pakalpojumus, energoefektivitātes 
programmas un citus energoefektivitāti 
veicinošus pasākumus. Ievērojot dalībvalstu 
un Kopienas ar valsts iepirkumu saistītajos 
tiesību aktos iestrādātās procedūras, 
pamatnostādnes var būt šādas: 

4. Lai sasniegtu saskaņā ar 1. punktu 
noteikto mērķi, dalībvalstis nosaka tādas 
pamatnostādnes attiecībā uz valsts 
iepirkumu, kuras liek valsts iestādēm iekļaut 
energoefektivitātes apsvērumus savos 
ieguldījumu un darbības budžetos un 
pasākumos, izmantojot enerģētikas 
pakalpojumus, energoefektivitātes 
programmas un citus energoefektivitāti 
veicinošus pasākumus, kā arī noteikt, ka 
energoefektivitāte ir galvenais kritērijs, lai 
novērtētu, vai piešķirt publisko iepirkumu. 
Ievērojot dalībvalstu un Kopienas ar valsts 
iepirkumu saistītajos tiesību aktos iestrādātās 
procedūras, pamatnostādnes var būt šādas: 

Or. de 

Justification 

In order not only to promote the supply side, but also to initiate genuine demand for energy 
services, it is important to generate a certain basic demand from the outset. Requiring 
energy-efficient procurement of the public sector could have a stimulating effect on the 
demand side. This is why it is important to establish energy efficiency as a major assessment 
criterion when issuing public procurement tenders. The Member States should be allowed 
flexibility in deciding which guidelines to lay down in order to achieve this goal. 

 

Grozījumu iesniedzis Norbert Glante 

Grozījums Nr. 50 
5. panta 4. punkta 1.a apakšpunkts (jauns) 

 1.a Dalībvalstis publicē pamatnostādnes, ko 
administratīvās iestādes pieņēmušas 
attiecībā uz energoefektivitāti publiskajos 
iepirkumos, un Komisija tās izvērtē pēc 
tam, kad būs beidzies periods, kura laikā 
īsteno 2. punktā noteikto mērķi.  

Or. de 
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Justification 

Publication is important so that the Commission can evaluate the guidelines in order to 
assess the usefulness of presenting a proposal on guidelines and harmonised measures to 
promote energy efficiency in the public sector upon expiration of the period during which the 
target in paragraph 2 is applied. This should not mean any additional administrative burden 
for the Member States since the necessary information will be available from the authorities 
or agencies to be established under Article 5(3). 

 

Grozījumu iesniedzis Norbert Glante 

Grozījums Nr. 51 
5. panta 4. punkta c.a apakšpunkts (jauns) 

 ca) prasības sniegt energopakalpojumus, 
izmantojot, ja nepieciešams, līdz 
minimumam samazinātu dzīves cikla 
izmaksu analīzi vai ar to salīdzināmas 
metodes, lai nodrošinātu izmaksu 
efektivitāti. 

Or. de 

Justification 

This amendment takes up the rapporteur’s idea, but does not attempt to combine points (b) 
and (c), thus making the article easier to read and more comprehensible. 

 

Grozījumu iesniedzis Norbert Glante 

Grozījums Nr. 52 
5. panta 5. punkts 

5. Kad būs beidzies periods, kura laikā 
īsteno šo mērķi, Komisija pārskatīs 2. punktā 
minēto mērķi un izvērtēs, vai tā iesniegs 
priekšlikumu par šī mērķa grozīšanu vai 
pagarināšanu. 

5. Kad būs beidzies periods, kura laikā 
īsteno šo mērķi, Komisija pārskatīs 2. punktā 
minēto mērķi un izvērtēs, vai tā iesniegs 
priekšlikumu par šī mērķa grozīšanu vai 
pagarināšanu. Tajā pašā laikā Komisija 
novērtēs, cik lietderīgs ir priekšlikums 
saskaņot pamatnostādnes un pasākumus 
energoefektivitātes veicināšanai valsts 
sektorā. 

Or. de 
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Justification 

The potential for energy efficiency in the public sector in Europe is enormous. Harmonisation 
of measures to promote energy efficiency in the public sector would lead to better exploitation 
of this potential. The Commission should therefore think about such harmonisation upon 
expiration of the period during which the target is applied and, if appropriate, make a 
proposal along these lines. 

 

Grozījumu iesniedzis Johannes Blokland 

Grozījums Nr. 53 
6. panta c. apakšpunkts 

c) nodrošina informāciju par saviem 
tiešajiem patērētājiem, kuras nepieciešama, 
lai tās iestādes vai aģentūras, kas izraudzītas 
saskaņā ar 4. panta 4. punktu, varētu pareizi 
izstrādāt un īstenot energoefektivitātes 
programmas, kā arī sekmēt enerģētikas 
pakalpojumus un energoefektivitāti 
veicinošus pasākumus. Šāda informācija 
ietver vēsturiskus un aktuālus datus par tiešo 
patērētāju patēriņu, slodzes profiliem, 
patērētāju segmentiem un patērētāju 
ģeogrāfisko izvietojumu, kur tas 
nepieciešams, vienlaicīgi saglabājot 
komerciāli jutīgas informācijas integritāti un 
konfidencialitāti. 

c) nodrošina informāciju par saviem 
tiešajiem patērētājiem, kuras nepieciešama, 
lai tās iestādes vai aģentūras, kas izraudzītas 
saskaņā ar 4. panta 4. punktu, varētu pareizi 
izstrādāt un īstenot energoefektivitātes 
programmas, kā arī sekmēt enerģētikas 
pakalpojumus un energoefektivitāti 
veicinošus pasākumus. Šāda informācija 
ietver vēsturiskus un aktuālus datus par tiešo 
patērētāju patēriņu, slodzes profiliem, 
patērētāju segmentiem un patērētāju 
ģeogrāfisko izvietojumu, kur tas 
nepieciešams, vienlaicīgi saglabājot 
komerciāli jutīgas informācijas integritāti un 
konfidencialitāti, kā arī ievērojot valstu un 
Eiropas Savienības tiesību aktu prasības 
attiecībā uz tiešo patērētāju privātās dzīves 
aizsardzību. 

Or. nl 

Justification 

Distributors are required to abide by existing privacy laws. The requirements included in this 
directive are subject to this law. 

 

Grozījumu iesniedzis Johannes Blokland 

Grozījums Nr. 54 
7. panta 1. punkts 
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Taupības pasākumi Svītrots 

1. Dalībvalstis garantē, ka enerģētikas 
pakalpojumus, energoefektivitātes 
programmas un citus energoefektivitāti 
veicinošus pasākumus piedāvā visiem 
tiesīgajiem patērētājiem, ieskaitot mazos un 
vidējos uzņēmumus, patērētājus un mazo 
patērētāju brīvprātīgas apvienības; šos 
enerģētikas pakalpojumus, programmas un 
citus pasākumus var pienācīgi sniegt un 
īstenot kvalificētas struktūras, tostarp 
iekārtu uzstādītāji, enerģētikas 
pakalpojumu sniedzēji, padomdevēji un 
konsultanti enerģētikas jautājumos. 

 

Or. nl 

Justification 

The task of the Member States under this directive is to ensure that the ultimate aim – 
reducing energy consumption – is fulfilled. That is the requirement imposed by this directive. 
And that is the only requirement that can be imposed by a directive. Member States are free to 
decide for themselves which instrument will best fulfil this aim on their own territory. A 
general requirement to offer all end-users energy services is hence a measure that goes 
beyond the remit of the directive. 

 

Grozījumu iesniedzis Johannes Blokland 

Grozījums Nr. 55 
13. panta 1. punkts 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka visiem 
tiešajiem patērētājiem, kas ir pa tīkliem 
transportējamas enerģijas sadales uzņēmumu 
un/vai mazumtirdzniecības apgādes 
uzņēmumu klienti, ir individuālie skaitītāji 
par konkurētspējīgām cenām, kuri precīzi 
rāda patērētāja faktisko enerģijas patēriņu un 
faktisko izmantošanas laiku. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka visiem 
tiešajiem patērētājiem, kas ir pa tīkliem 
transportējamas enerģijas sadales uzņēmumu 
un/vai mazumtirdzniecības apgādes 
uzņēmumu klienti, ir individuālie skaitītāji 
par konkurētspējīgām cenām, kuri precīzi 
rāda patērētāja enerģijas patēriņu. 

Or. nl 

Justification 

In many Member States end-users already have individual meters. These usually do not 
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record actual consumption at any given time, but cumulative consumption over a certain 
period. Replacing these with meters that do record actual consumption would cost far too 
much. 

 

Grozījumu iesniedzis Johannes Blokland 

Grozījums Nr. 56 
13. panta 3. punkta b) apakšpunkts 

b) ja nepieciešams, grafisku salīdzinājumu 
starp patērētāja pašreizējo enerģijas patēriņu 
un patēriņu šajā periodā iepriekšējā gadā; 

b) ja nepieciešams, salīdzinājumu starp 
patērētāja pašreizējo enerģijas patēriņu un 
patēriņu šajā periodā iepriekšējā gadā; 

Or. nl 

Justification 

Comparison of energy consumption can also be presented in other forms, for example in 
numbers. 

 

Grozījumu iesniedzis Norbert Glante 

Grozījums Nr. 57 
13. panta 3. punkta c) apakšpunkts 

c) salīdzinājumus ar vidusmēra parastu vai 
references patērētāju, kas izmanto to pašu 
enerģijas veidu; 

Svītrots 

Or. nl 

Justification 

This information is of little value to end-users, since the situation of each one is unique. The 
requirement to make a comparison with a normalised user creates an unnecessary 
administrative burden, with no environmental advantage to offset it. 

 

Grozījumu iesniedzis Johannes Blokland 

Grozījums Nr. 58 
13. panta 3. punkta e) apakšpunkts 
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e) kontaktinformāciju, tostarp par tīmekļa 
vietnēm, kur var iegūt informāciju par 
pieejamiem enerģētikas pakalpojumiem, 
energoefektivitātes programmām un citiem 
energoefektivitāti veicinošiem pasākumiem, 
kā arī enerģiju patērējošu iekārtu tehniskās 
specifikācijas. 

e) kontaktinformāciju, tostarp par tīmekļa 
vietnēm, kur var iegūt informāciju par 
pieejamiem enerģētikas pakalpojumiem, 
energoefektivitātes programmām un citiem 
energoefektivitāti veicinošiem pasākumiem. 

Or. nl 

Justification 

End-users, and not distributors or retailers, are responsible for correct maintenance and 
prompt replacement of their equipment. 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 59 
I pielikuma 1. punkts 

1. Pamatojoties uz oficiāli pieejamiem 
datiem, dalībvalstis aprēķina aritmētiski 
vidējo kopējo tiešo energopatēriņu 
mājsaimniecībā par pēdējiem pieciem 
kalendārajiem gadiem pirms šīs direktīvas 
piemērošanas, un šo periodu izmanto par 
atskaites periodu visā šīs direktīvas darbības 
laikā. Šie dati atspoguļo šī perioda laikā 
tiešajiem patērētājiem sadalīto vai pārdoto 
enerģijas daudzumu, neizdarot korekcijas 
par grāddienām, strukturālām izmaiņām vai 
izmaiņām ražošanā. 

1. Pamatojoties uz oficiāli pieejamiem 
datiem, dalībvalstis izmanto gada tiešo 
energopatēriņu mājsaimniecībā par pēdējiem 
pieciem kalendārajiem gadiem pirms šīs 
direktīvas piemērošanas, lai aprēķinātu 
vidējo patēriņu gadā.  Pamatojoties uz 
enerģijas patēriņa absolūto daudzumu, var 
aprēķināt enerģijas ikgadējo taupīšanas 
mērķi, un šo taupīšanas mērķi piemēro visā 
šīs direktīvas darbības laikā. Šis daudzums 
atspoguļo šī perioda laikā tiešajiem 
patērētājiem sadalīto vai pārdoto enerģijas 
daudzumu, neizdarot korekcijas par 
grāddienām, strukturālām izmaiņām vai 
izmaiņām ražošanā. 

Or. en 

Justification 

The target must be considered an absolute target; it must be in line with the principles of the 
Emissions trading directive, which sets absolute caps. This wording clarifies this. 
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Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 60 
I pielikuma 2. punkts 

2. Ikgadējos enerģijas taupīšana mērķus 
aprēķina, pamatojoties uz atskaites periodu, 
un izsaka GWh vai ekvivalentās vienībās, 
izmantojot II pielikumā noteiktos pārveides 
koeficientus. 

2. Ikgadējos enerģijas taupīšana mērķus 
tādējādi aprēķina, pamatojoties uz vidējo 
enerģijas patēriņu, un izsaka GWh vai 
ekvivalentās vienībās, izmantojot 
II pielikumā noteiktos pārveides koeficientus 

Or. en 

Justification 

This formulation is clearer. 

 

Grozījumu iesniegusi Dorette Corbey 

Grozījums Nr. 61 
I pielikuma 3. punkts 

3. Aprēķinot gada ietaupījumus, var ņemt 
vērā enerģijas ietaupījumus, kurus radījuši 
energoefektivitātes pasākumi kādā noteiktā 
gadā ne agrāk par 1991. gadu. Šiem 
ietaupījumiem jābūt izmērāmiem un 
pārbaudāmiem saskaņā ar šīs direktīvas 
IV pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm. 

3. Aprēķinot gada ietaupījumus, var ņemt 
vērā enerģijas ietaupījumus, kurus radījuši 
energoefektivitātes pasākumi kādā noteiktā 
gadā ne agrāk par 2000. gadu. Šiem 
ietaupījumiem jābūt izmērāmiem un 
pārbaudāmiem saskaņā ar šīs direktīvas 
IV pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm. 

Or. en 

Justification 

This amendment sets a higher ambition than the Commission proposal.  

 

Grozījumu iesniedzis Claude Turmes 

Grozījums Nr. 62 
I pielikuma 3. punkts 

3. Aprēķinot gada ietaupījumus, var ņemt 
vērā enerģijas ietaupījumus, kurus radījuši 

3. Aprēķinot gada ietaupījumus, var ņemt 
vērā enerģijas ietaupījumus, kurus radījuši 
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energoefektivitātes pasākumi kādā noteiktā 
gadā ne agrāk par 1991. gadu. Šiem 
ietaupījumiem jābūt izmērāmiem un 
pārbaudāmiem saskaņā ar šīs direktīvas 
IV pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm. 

energoefektivitātes pasākumi kādā noteiktā 
gadā ne agrāk par 2000. gadu. Šiem 
ietaupījumiem jābūt izmērāmiem un 
pārbaudāmiem saskaņā ar šīs direktīvas 
IV pielikumā izklāstītajām pamatnostādnēm. 

Or. en 

Justification 

A weakness of the Commission’s proposal is that Member States may take into account 
energy savings resulting from initiatives preceding the enforcement of the Directive, as far 
back as 1991. This contradicts the aim of this Directive to have new and additional energy 
demand reductions. We recommend to take into account measures only from 2000 onwards. 
This will also avoid administrative work and relying on questionable methods to calculate the 
impact of early measures.  

 

Grozījumu iesniedzis Norbert Glante 

Grozījums Nr. 63 
III pielikuma 1. punkta la apakšpunkts (jauns) 

 la) darbības, kas liek pāriet no 
degizrakteņiem uz atjaunīgo enerģiju. 

Or. de 

 

Grozījumu iesnieguši Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt un Vittorio Prodi 

Grozījums Nr. 64 
III pielikuma 1. punkta aa apakšpunkts (jauns) 

  aa) koģenerāciju jāveicina, sākot no 
zemākā iespējamā līmeņa, lai nodrošinātu 
maksimāli iespējamo enerģijas avotu 
termodinamisko ekspluatāciju. Jāveicina 
elektroenerģijas tīklu pārveidošana, lai 
tādējādi saražoto elektroenerģiju varētu 
iepludināt sadales sistēmā. 

Or. en 
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Justification 

To raise the energy efficiency is essential that we exploit the high temperature jumps to 
produce first mechanical/electrical energy and then use the waste heat for other applications. 

 

Grozījumu iesnieguši Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt un Vittorio Prodi 

Grozījums Nr. 65 
III pielikuma 1. punkta ba apakšpunkts (jauns) 

 ba) uzlabojumi ēku ārējā konstrukcijā un 
struktūrā, kuru mērķis ir panākt komforta 
līmeni vasarā, patērējot ļoti maz enerģijas 
vai to nepatērējot nemaz, piemēram, 
tehnoloģijas, kas kontrolē siltuma un 
saules radiācijas plūsmas (labāka sienu 
termoizolācija, zema izstarošanas spēja un 
saules staru iedarbību regulējošs 
stiklojums, ventilējami jumti ar aizsardzību 
pret starojumu), tehnoloģijas ēku 
pievienošanai vasarā pie vides avotiem, 
kam ir zema temperatūra (savienošana ar 
zemi caur gaisa vai ūdens cirkulācijas 
sistēmu, ventilācija naktīs ar palielinātu 
termisko masu).  

 Uzlabojumi ēku ārējā konstrukcijā un 
struktūrā, kuru mērķis ir panākt komforta 
līmeni ziemā (biezāka sienu, jumta un 
pagrabu siltumizolācija, logu rāmji ar zemu 
caurlaidību un infiltrāciju, stiklojums ar 
zemu emisijas spēju). 

Or. en 

Justification 

No or low energy buildings with similar comfort both in summer and winter times must be 
promoted. 

 

Grozījumu iesniedzis Claude Turmes 

Grozījums Nr. 66 
III pielikuma 2. punkts 



 

AM\549606LV.doc 19/19 PE 350.194v01-00 

 LV 

2. Atbilstīgi horizontāli pasākumi 
Uz konkrētu mērķi vērstus horizontālus 
pasākumus var uzskatīt par atbilstīgiem, ja 
enerģijas ietaupījumu var nepārprotami 
izmērīt un pārbaudīt saskaņā ar šīs 
direktīvas IV pielikumā izklāstītajām 
pamatnostādnēm. Šādi pasākumi ir 
(saraksts nav pilnīgs):  
- noteikumi, nodokļi u.c., kuru mērķis ir 

pirmām kārtām samazināt enerģijas 
galapatēriņu; 

- standarti un normas, kuru mērķis ir 
pirmām kārtām palielināt produktu un 
pakalpojumu energoefektivitāti; 

- kampaņas, kas popularizē 
enerergoefektivitāti un enerģijas 
taupīšanas pasākumus. 

Svītrots 

Or. en 

Justification 

While some "horizontal measures" such as energy taxes, regulation, standards and norms if 
well implemented could have a positive impact on energy consumption, it is difficult -if not 
impossible and at least very expensive for some of them- to measure the savings deriving from 
these measures. In deleting the reference to horizontal measures, double-counting with real 
concrete projects will also be avoided. as listed in this Annex III paragraph 1 
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