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ĪSS PAMATOJUMS 

Šī atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šis priekšlikums direktīvai par enerģijas gala patēriņa 
efektivitāti un enerģētikas pakalpojumiem ir ļoti svarīgs ieguldījums cīņā pret klimata 
pārmaiņām un enerģijas gala patēriņa efektivitātes veicināšanā, kas ir ļoti nepieciešama. 
Tomēr šajā priekšlikumā nav ņemti vērā agrīnie jau veiktie pasākumi, un tas nedod 
dalībvalstīm pietiekamu rīcības brīvību ierosināto mērķu sasniegšanai. Ir nepieciešams radīt 
jaunu tirgu enerģētikas pakalpojumiem un padarīt energoefektivitāti par iekšējā tirgus 
neatņemamu sastāvdaļu, bet ierosinātās metodes tikai apgrūtinās tirgus dalībniekus.  
 
Ierosināto vispārējo mērķi katru gadu ietaupīt 1% un valsts sektoram izvirzīto mērķi katru 
gadu ietaupīt 1,5% var uzskatīt par atzīstamiem mērķiem Eiropas Savienībā kopumā. Taču, 
šos mērķus vienādi attiecinot uz visām nozarēm un visām dalībvalstīm, netiks panākti 
ilgtspējīgi rezultāti. Komisija ir noteikusi ievērojamu skaitu rentablu taupības pasākumu. 
Tādēļ šī atzinuma sagatavotāja ierosina visām nozarēm un visām dalībvalstīm uzlikt vienādu 
slogu, izvirzot mērķi katru gadu ietaupīt 5% no rentablo taupības pasākumu potenciāla, lai 
gan, ja par rentabliem dēvē pasākumus, kuru izmaksas nepārsniedz ieguvumus, tad tam nebūt 
nav jābūt slogam. 
 
Lai šādiem pakalpojumiem sākuma fāzē radītu pietiekamu noietu, teorētiski varētu piekrist 
bezmaksas energoauditiem, taču šādu izmaksu segšana no enerģijas tarifiem būtu Kopienas 
likumu pārkāpums. Ir jāaizsargā to patērētāju intereses, kuri neko neiegūs no šādiem 
energoauditiem, tādēļ jāmudina dalībvalstis izmantot citus stimulus, lai radītu pieprasījumu 
pēc šiem auditiem. 
 
Šī atzinuma sagatavotāja ir ierosinājusi dažus grozījumus saistībā ar enerģijas jautājumu 
transporta nozarē. Ir jāprasa, lai šīs nozares uzņēmumi savos reklāmas materiālos iekļauj 
informāciju par enerģijas taupīšanu un vidi. 
 
Videi ļoti nozīmīgu ietekmi var panākt, veicot enerģijas un enerģiju patērējošu iekārtu 
pārveidi. Tādēļ šī atzinuma sagatavotāja ir ierosinājusi grozījumu tieši šajā jautājumā. 
 
Atsauce uz “iekārtu uzstādītājiem” ir novecojusi. Viņi ir paplašinājuši savu darbības jomu un 
papildus uzstādīšanai veic arī uzturēšanas darbu, pārbaudes, auditus un sertificēšanu, kā arī 
konsultē par enerģijas izmantošanu. 
 
Apzinoties šī jautājuma milzīgo nozīmi, atzinuma sagatavotāja tomēr iesaka Komisijai atsaukt 
tās priekšlikumu, ja vien enerģijas taupīšanas mērķus nepadara elastīgākus un lielāku nozīmi 
nepiešķir agrīnajiem pasākumiem, ko dalībvalstis jau veikušas enerģijas gala patēriņa 
efektivitātes jomā. 
  

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus. 
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Komisijas ierosinātais teksts1 

 

 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījums Nr. 1 
11. apsvērums 

11) enerģijas sadales un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi var uzlabot 
energoefektivitāti Eiropas Kopienā, ja tiek 
reklamēti enerģētikas pakalpojumi, kas 
ietver efektīvu izmantošanu, piemēram, 
efektīva apkure, karstais ūdens patēriņam 
mājsaimniecībā, dzesēšana, apgaismojums 
un dzinējspēks. Šo uzņēmumu maksimālas 
peļņas gūšana tādējādi kļūst ciešāk saistīta ar 
enerģētikas pakalpojumu pārdošanu pēc 
iespējas lielākam skaitam klientu tā vietā, lai 
pārdotu pēc iespējas vairāk enerģijas katram 
klientam. 

11) enerģijas sadales un enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi var uzlabot 
energoefektivitāti Eiropas Kopienā, ja tiek 
reklamēti enerģētikas pakalpojumi, kas 
ietver efektīvu izmantošanu, piemēram, 
efektīva apkure, karstais ūdens patēriņam 
mājsaimniecībā, dzesēšana, apgaismojums 
un dzinējspēks. Šo uzņēmumu maksimālas 
peļņas gūšana tādējādi kļūst ciešāk saistīta ar 
enerģētikas pakalpojumu pārdošanu pēc 
iespējas lielākam skaitam klientu tā vietā, lai 
pārdotu pēc iespējas vairāk enerģijas katram 
klientam. Lai nodrošinātu vienādus 
konkurences apstākļus visiem enerģētikas 
pakalpojumu sniedzējiem, šķērssubsīdijas 
starp dažādiem enerģijas piegādātāju un 
mazumtirgotāju pasākumiem ir stingri 
aizliegtas. Dalībvalstu regulatori cenšas 
novērst jebkādu konkurences kropļošanu 
šajā jomā. 

 
 

Grozījums Nr. 2 
2. panta 2. punkts 

2. Dalībvalstis var nepiemērot šo direktīvu 
maziem sadales uzņēmumiem vai enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumiem. 

2. Dalībvalstis drīkst noteikt, ka mazi 
sadales uzņēmumi vai enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumi var 
izvēlēties daļēji nepiemērot šo direktīvu. 

 

Pamatojums 

Maziem uzņēmumiem jādod iespēja izvēlēties, vienlaicīgi nodrošinot, ka uz tiem attiecas 

                                                 
1 OV C ... / “Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts. 
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“tiešā patērētāja” definīcija. Sk. 3. panta f) apakšpunkta grozījumu. 
 

Grozījums Nr. 3 
3. panta f) apakšpunkts 

f) “tiešais patērētājs” ir gala patērētājs 
mājsaimniecībā, lauksaimniecībā, 
komercdarbībā, valsts sektorā vai rūpniecībā 
(izņemot tās iekārtas, kas minētas Direktīvas 
2003/87/EK I pielikumā, un tos rūpnieciskās 
darbības veidus, kuri minēti Direktīvas 
1996/61/EK I pielikumā), kā arī transporta 
nozarē (izņemot aviācijas un jūras 
kuģošanas transportlīdzekļus). 

f) “tiešais patērētājs” ir gala patērētājs 
mājsaimniecībā, lauksaimniecībā, 
komercdarbībā, valsts sektorā vai rūpniecībā 
(izņemot tās iekārtas, kas minētas Direktīvas 
2003/87/EK I pielikumā, un tos rūpnieciskās 
darbības veidus, kuri minēti Direktīvas 
1996/61/EK I pielikumā), kā arī transporta 
nozarē (izņemot aviācijas un jūras 
kuģošanas transportlīdzekļus). Šī definīcija 
attiecas arī uz maziem sadales 
uzņēmumiem vai enerģijas 
mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas 
izmanto atteikšanās iespēju saskaņā ar 
2. panta 2. punktu. 

 

Pamatojums 

Nav pieļaujams, ka ir sadales uzņēmumi, uz kuriem šī direktīva neattiecas nekādā veidā; tad 
sadales uzņēmumi jāuzskata par tiešajiem patērētājiem. 
 

Grozījums Nr. 4 
3. panta aa) apakšpunkts (jauns) 

 aa) “pa tīkliem transportējama enerģija” ir 
gāze un elektroenerģija, uz ko attiecas 
Direktīva 2003/55/EK un 2003/54/EK, 

 

Pamatojums 

Sniedz precizējumu. Saistības, kas attiecas uz pa tīkliem transportējamu enerģiju, jāpiemēro 
gāzei un elektroenerģijai iekšējā tirgū, nevis, piemēram, centrālapkurei un dzesēšanai. 
 

Grozījums Nr. 5 
3. panta oa) apakšpunkts (jauns) 
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 oa) “valsts sektors” ir struktūrvienības ar 
valsts iestāžu kompetenci; valsts, reģionālās 
vai vietējās varas iestādes, kas sniedz 
sabiedriskos pakalpojumus; citas 
struktūrvienības vai pakalpojumi, ko daļēji 
vai pilnībā finansē no valsts līdzekļiem. Šī 
definīcija neaptver uzņēmumus, kas 
darbojas saskaņā ar tirgus noteikumiem un 
kas ir privāttiesību un komerctiesību 
subjekti. 

 

Pamatojums 

Valsts sektora definīcija dažādās dalībvalstīs atšķiras. 
 

Grozījums Nr. 6 
3. panta ob) apakšpunkts (jauns) 

 ob) “rentabli pasākumi” ir pasākumi, kuru 
izmaksas nepārsniedz ieguvumus noteiktā 
laika posmā; sociālo izmaksu gadījumā 
izmaksu efektivitāti izvērtē saistībā ar  
ieguvumiem sociālajā jomā. 

 

Pamatojums 

Sniedz precizējumu. 
 

Grozījums Nr. 7 
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 izmaksas 
nepārsniedz ieguvumus no tiem. 

2. Mērķi veido gadā ietaupāmais enerģijas 
daudzums, kas ir līdzvērtīgs 5% no 
rentablajiem pasākumiem. Tos sīkāk 
dalībvalstu līmenī nosaka katra dalībvalsts 
un Komisija. 
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Pamatojums 

Piemērojot mērķi 5% no rentablajiem pasākumiem, tiek nodrošināta vienāda attieksme pret 
visām dalībvalstīm un visām nozarēm, kamēr 1% no sadalītās enerģijas ietaupījums rada 
problēmas jomās vai rūpniecības nozarēs, kurās lielākā daļa no taupīšanas iespējām jau ir 
izmantota. Komisija ir definējusi lielu skaitu rentablu enerģijas taupības pasākumu. Tie 
nodrošina ES Kioto mērķim atbilstošu ietaupījumu. Tādēļ ilgtspējīgs risinājums būtu noteikt 
šo potenciālu dalībvalstu līmenī un 5% no tā katru gadu īstenot praksē. 
 

Grozījums Nr. 8 
4. panta 7. punkts 

7. Pirmo reizi izskatot un sniedzot ziņojumu 
par šo jautājumu, Komisija pārbaudīs, vai ir 
lietderīgi nākt klajā ar direktīvas 
priekšlikumu, lai tālāk attīstītu uz tirgu 
vērstu pieeju energoefektivitātei, izmantojot 
“baltos sertifikātus”. 

7. Pirmo reizi izskatot un sniedzot ziņojumu 
par šo jautājumu, Komisija pārbaudīs, vai ir 
lietderīgi nākt klajā ar direktīvas 
priekšlikumu, lai tālāk attīstītu uz tirgu 
vērstu pieeju energoefektivitātei, izmantojot 
“baltos sertifikātus” un radot vienotu valūtu 
oglekļa emisijas samazināšanai, kurā ir 
garantēta iespēja tirgoties ar dažādiem 
sertifikātiem un pabalstiem. 

 

Pamatojums 

Sertifikātu, kredītu un pabalstu lielā skaita dēļ tajos ir grūti orientēties, un tas arī palēnina 
reālu oglekļa emisijas samazināšanu, kas ir nepieciešama cīņā ar klimata pārmaiņām. 
 

Grozījums Nr. 9 
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. 

svītrots 
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Pamatojums 

Sk. pamatojumu 4. panta 2. punkta grozījumam. 
 

Grozījums Nr. 10 
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 4. panta 
2. 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: 

 

Pamatojums 

Sniedz precizējumu un pievieno kategoriju “pakalpojumi ar zemām dzīves cikla izmaksām”.  
 

Grozījums Nr. 11 
5. panta 4. punkta b) apakšpunkts 

b) prasības iepirkt iekārtas un 
transportlīdzekļus, kas ir 
visenergoefektīvākie attiecīgajā iekārtu un 
transportlīdzekļu kategorijā, izmantojot, ja 
nepieciešams, līdz minimumam samazinātu 
dzīves cikla izmaksu analīzi vai ar to 
salīdzināmas metodes, lai nodrošinātu 
izmaksu efektivitāti; 

b) ja nav pieejami pakalpojumi, prasības 
iepirkt ražojumus, kuriem ir zems enerģijas 
patēriņš rezervstāves režīmā, kā arī citas 
iekārtas un transportlīdzekļus, kas ir 
visenergoefektīvākie attiecīgajā iekārtu un 
transportlīdzekļu kategorijā, izmantojot, ja 
nepieciešams, līdz minimumam samazinātu 
dzīves cikla izmaksu analīzi vai ar to 
salīdzināmas metodes, lai nodrošinātu 
izmaksu efektivitāti; 
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Grozījums Nr. 12 
5. panta 4. punkta c) apakšpunkts 

c) prasības iepirkt ražojumus, kam ir zems 
enerģijas patēriņš rezervstāves režīmā, 
izmantojot, ja nepieciešams, līdz 
minimumam samazinātu dzīves cikla 
izmaksu analīzi vai ar to salīdzināmas 
metodes, lai nodrošinātu izmaksu 
efektivitāti. 

c) prasības iepirkt pakalpojumus, 
izmantojot, ja nepieciešams, līdz 
minimumam samazinātu dzīves cikla 
izmaksu analīzi vai ar to salīdzināmas 
metodes, lai nodrošinātu izmaksu 
efektivitāti. 

 

 
 

Grozījums Nr. 13 
6. panta ievaddaļa 

Dalībvalstis atceļ šķēršļus enerģētikas 
pakalpojumu pieprasījumam un nodrošina, 
ka enerģijas sadales uzņēmumi un/vai 
enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumi, 
kas pārdod elektroenerģiju, gāzi, 
centrālapkuri un/vai mazutu: 

Dalībvalstis atceļ šķēršļus enerģētikas 
pakalpojumu pieprasījumam un nodrošina, 
ka enerģijas sadales uzņēmumi un/vai 
enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumi, 
kas pārdod elektroenerģiju, gāzi, 
centrālapkuri un/vai mazutu, kā arī citi 
uzņēmumi saskaņā ar 3. panta 
a) apakšpunktā sniegto definīciju: 

 

Pamatojums 

Jāiekļauj visi enerģijas veidi, kas definēti 3. panta a) apakšpunktā. 
 

Grozījums Nr. 14 
6. panta a) apakšpunkts 

a) piedāvā enerģētikas pakalpojumus un 
aktīvi veicina to integrēšanu enerģijas sadalē 
un/vai pārdošanā patērētājiem tiešā veidā vai 
caur citiem enerģētikas pakalpojumu 
sniedzējiem. Energoauditus to klientiem 
nodrošina bez maksas, jo 5% klientu 
enerģētikas pakalpojumus neizmanto; 

a) piedāvā enerģētikas pakalpojumus un 
aktīvi veicina to integrēšanu enerģijas sadalē 
un/vai pārdošanā patērētājiem tiešā veidā vai 
caur citiem enerģētikas pakalpojumu 
sniedzējiem; 
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Pamatojums 

Direktīvas 6. panta a) apakšpunkta otrā daļa ir svītrota, jo tā būtu pretrunā ar Kopienas 
likumiem. 
 

Grozījums Nr. 15 
6. panta ba) apakšpunkts (jauns) 

 ba) atturas no jebkādiem pasākumiem, kas 
varētu kavēt brīvu enerģijas cenu 
veidošanos uz energoefektīvas 
elektroenerģijas ražošanas rēķina, it īpaši 
zemas slodzes periodos, un nodrošina, ka 
pārvades un sadales tarifi nav 
diskriminējoši un atbilst izmaksām, kā arī 
ir ar stabilu struktūru. 

 

Pamatojums 

Šis jaunais apakšpunkts pēc b) apakšpunkta ir paredzēts tādu situāciju novēršanai, kurās 
nevajadzīgi izmanto videi visnedraudzīgāko elektroenerģiju, lai gūtu strauju peļņu. Tas 
jāaizliedz, ņemot vērā gan patērētāju intereses, gan ekoloģisko aspektu. 
 

Grozījums Nr. 16 
6. panta c) apakšpunkts 

c) nodrošina informāciju par saviem 
tiešajiem patērētājiem, kas 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, ja tāda ir 
pieejama, par saviem tiešajiem patērētājiem, 
kas 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. 
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Grozījums Nr. 17 
10. panta b) apakšpunkts 

b) izmaksas par ieguldījumiem, ko sadales 
uzņēmumi veic saistībā ar enerģijas 
tiešajiem patērētājiem, var atgūt, iekļaujot 
tās sadales tarifos, ja vajadzīgs, pienācīgi 
ņemot vērā to, ka jānodrošina vienlīdzīga 
konkurence un vienlīdzīgi apstākļi arī 
citiem enerģētikas pakalpojumu 
sniedzējiem. Izmaksu kompensēšanu var 
atļaut tādām izmaksām, kas radušās, pildot 
6. panta a) apakšpunktā noteiktās saistības, 
ar noteikumu, ka atbildīgā iestāde šīs 
izmaksas ir novērtējusi kā atbilstošas un 
konkurētspējīgas. 

svītrots 

 

Pamatojums 

Sk. pamatojumu 6. panta a) apakšpunkta grozījumam. Direktīvas 10. panta b) apakšpunkts ir 
pretrunā ar spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem. 
 

Grozījums Nr. 18 
12. pants 

Dalībvalstis nodrošina neatkarīgu augstas 
kvalitātes energoauditu plānus, kas 
izstrādāti, lai noteiktu iespējamos 
energoefektivitāti veicinošos pasākumus un 
enerģētikas pakalpojumu nepieciešamību, kā 
arī sagatavo to īstenošanu. Auditiem jābūt 
iespējamiem arī attiecībā uz mazākām 
dzīvojamām un komercdarbības telpām, kā 
arī nelielām un vidēji lielām ražošanas 
telpām un uzņēmumiem, kam ir salīdzinoši 
augstas darījumu izmaksas. 

Dalībvalstis nodrošina neatkarīgu augstas 
kvalitātes energoauditu plānus, kas 
izstrādāti, lai noteiktu iespējamos 
energoefektivitāti veicinošos pasākumus un 
enerģētikas pakalpojumu nepieciešamību, kā 
arī sagatavo to īstenošanu. Auditiem jābūt 
iespējamiem arī attiecībā uz mazākām 
dzīvojamām un komercdarbības telpām, kā 
arī nelielām un vidēji lielām ražošanas 
telpām un uzņēmumiem, kam ir salīdzinoši 
augstas darījumu izmaksas; ja nepieciešams, 
īsteno Energoefektivitātes vadības un 
audita plānu (E2MAS). 
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Pamatojums 

Ir jāievieš īpaši pielāgots instruments mazāku rūpniecisko un komerciālo patērētāju enerģijas 
patēriņa novērtējumam un optimizēšanai, lai ES līmenī nodrošinātu saskaņotu pieeju. 
 

Grozījums Nr. 19 
12.a pants (jauns) 

 12.a pants 

Noteikumi transporta nozarē 
 Direktīvas 6.–9., kā arī 11. un 12. pantu pēc 

analoģijas piemēro transporta nozarei.  

 

 
Dalībvalstis it īpaši nodrošina, ka visi 
degvielas pārstrādes, sadales un/vai 
mazumtirdzniecības apgādes uzņēmumi: 

 – neizmanto reklāmas materiālus, kas 
varētu kavēt enerģijas taupīšanu; un 

 – visos savos reklāmas materiālos iekļauj 
13. panta 3. punkta d) un e) apakšpunktā 
minēto informāciju. 

 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikumā nav pievērsta pietiekami liela uzmanība transporta nozarei, kaut arī 
tā ir vislielākais joprojām augošais siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas avots Kopienā. 
 

Grozījums Nr. 20 
12.b pants (jauns) 

 12.b pants 

Enerģijas pārveide un enerģiju patērējošas 
iekārtas 

 

 

Ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas Komisija novērtē, kādā mērā 
ir panākta un vēl turpmāk ir panākama 
energoefektivitāte, pārveidojot enerģiju un 
iekārtas, piemēram, pārejot no 
individuāliem apkures katliem uz 
centrālapkuri vai pārejot no fosiliem 
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enerģijas avotiem uz atjaunīgo enerģiju. 
 Šo novērtējumu dalībvalstis izmanto kā 

papildu instrumentu, lai panāktu lielākas 
taupīšanas iespējas un ieguvumus 
ekoloģijai saistībā ar saviem enerģijas 
taupīšanas mērķiem. 

 

Pamatojums 

Enerģijas un enerģiju patērējošu iekārtu pārveide var sniegt milzīgu enerģijas ietaupījumu. 
Šis novērtējums palīdz dalībvalstīm ES līmenī veikt efektivitāti veicinošus pasākumus arī šajā 
jomā, lai pilnībā izmantotu tās potenciālu. 
 

Grozījums Nr. 21 
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, ja tas ir rentabli, par 
konkurētspējīgām cenām, kuri precīzi rāda 
patērētāja faktisko enerģijas patēriņu un 
attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu —
faktisko izmantošanas laiku. 

 

Pamatojums 

Sniedz nepieciešamo precizējumu. Sk. arī pamatojumu grozījumam Nr. 4, kas attiecas uz 
3. pantu, kurā sniegta pa tīkliem transportējamas enerģijas definīcija. 
 

Grozījums Nr. 22 
13. panta 3. punkta ievaddaļa 

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka  
rēķinos vai saistībā ar tiem, līgumos, 
transakcijās, kvītīs sadales stacijās un 
reklāmas materiālā visi enerģijas sadales 
uzņēmumi un/vai mazumtirgotāji tiešajiem 
patērētājiem sniedz šādu informāciju: 

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka  
rēķinos vai saistībā ar tiem, līgumos, 
transakcijās, kvītīs sadales stacijās, bankas 
paziņojumos un reklāmas materiālā visi 
enerģijas sadales uzņēmumi un/vai 
mazumtirgotāji tiešajiem patērētājiem 
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skaidri un saprotami sniedz šādu 
informāciju: 

 

Grozījums Nr. 23 
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, grafisku salīdzinājumu 
starp patērētāja pašreizējo enerģijas patēriņu 
un patēriņu iepriekšējā periodā un/vai šajā 
periodā iepriekšējā gadā, vajadzības 
gadījumā izdarot korekcijas par 
grāddienām; 

 

Pamatojums 

Var būt nepieciešams ņemt vērā laika apstākļus. Dažkārt pareizāk ir salīdzināt ar 
iepriekšējiem periodiem, bet salīdzinājums ar iepriekšējo gadu var būt pārāk tāls, lai atsauktu 
atmiņā rīcības izmaiņas. 
 

Grozījums Nr. 24 
13. panta 3. punkta c) apakšpunkts 

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

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

 

Pamatojums 

Tas paredzēts, lai sniegtu patērētājiem informāciju par vislabāko alternatīvu. 
 

Grozījums Nr. 25 
13. panta 3. punkta d) apakšpunkts 

d) sadalītās vai patēriņam pārdotās enerģijas 
ietekmi uz vidi, tādu kā CO2; 

d) sadalītās vai patēriņam pārdotās enerģijas 
ietekmi uz vidi, tādu kā CO2, salīdzinājumā 
ar mērķi uz vienu iedzīvotāju. Šādā 
informācijā atsevišķi jāapraksta patērētāja 
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izdarītās izvēles ietekme (piemēram, 
ietaupījums) un sadales uzņēmuma izvēles 
(piemēram, degvielas nomaiņa) ietekme; 

 

Pamatojums 

Tas paredzēts, lai nodrošinātu salīdzināmu informāciju par indivīda izraisītu CO2 pieaugumu 
un šajā jomā noteikto mērķi uz iedzīvotāju. Var būt nepieciešams nodalīt patērētāja izvēli no 
sadales uzņēmuma rīcības. 
 

Grozījums Nr. 26 
13. panta 3. punkta e) apakšpunkts 

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, 
salīdzināmiem tiešo patērētāju profiliem, kā 
arī enerģiju patērējošu iekārtu tehniskās 
specifikācijas, tostarp iespējamo 
“4. faktora” iekārtu pieejamību tirgū. 

 

Pamatojums 

“4. faktors” ir jaunas tehnoloģijas, kas pašreiz sāk parādīties tirgū, un kas ietaupa enerģiju, 
strādājot labāk un efektīvāk ar mazāku enerģijas patēriņu. 
 

Grozījums Nr. 27 
13. panta 3.a punkts (jauns) 

 3.a Saskaņā ar šo pantu dalībvalstis apkopo 
un apstrādā informāciju, kas savākta 
saskaņā ar 6. panta c) apakšpunktu, un 
citu nepieciešamu informāciju, un bez 
maksas sniedz to visiem enerģijas sadales 
uzņēmumiem, mazumtirgotājiem un/vai 
citiem enerģētikas pakalpojumu 
sniedzējiem. 
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Grozījums Nr. 28 
14. panta 3.a punkts (jauns) 

 3.a Ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas Komisija publicē 
izmaksu un ieguvumu ietekmes 
novērtējumu, kurā pārbaudīta ES 
standartu, regulu un pasākumu saistība ar 
enerģijas gala patēriņa efektivitātes 
pasākumiem. 

 

 
 

Grozījums Nr. 29 
III pielikuma 1. punkta d) apakšpunkts 

d) apgaismojums (piemēram, jaunas 
efektīvas spuldzes un droseles, digitālās 
kontroles sistēmas utt.); 

d) apgaismojums (piemēram, jaunas 
efektīvas spuldzes un droseles, digitālās 
kontroles sistēmas, kustību detektoru 
izmantošana 24 stundu apgaismojuma vietā 
komercdarbības ēkās utt.) 

 

 
 

Grozījums Nr. 30 
III pielikuma 1. punkta g) apakšpunkts 

g) ražošanas procesi (piemēram, efektīvāka 
saspiesta gaisa, kondensāta, slēdžu un 
vārstuļu izmantošana, automātisku un 
integrētu sistēmu izmantošana, efektīvi 
rezervstāves režīmi u. c.); 

g) ražošanas procesi (piemēram, efektīvāka 
saspiesta gaisa, kondensāta, slēdžu un 
vārstuļu izmantošana, automātisku un 
integrētu sistēmu izmantošana, efektīvi 
rezervstāves režīmi u. c.); dzīves cikla vērā 
ņemšana un informācijas procesi produktu 
ražošanai ražošanas ķēdēs un, piesaistot 
apakšuzņēmējus, it īpaši attiecībā uz MVU; 
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Grozījums Nr. 31 
III pielikuma 1. punkta k) apakšpunkta 6.a ievilkums (jauns) 

 – politika un pasākumi, kas veicina 
sabiedriskā transporta izmantošanu; 

 

 
 

Grozījums Nr. 32 
III pielikuma 1. punkta l) apakšpunkta 4.a ievilkums (jauns) 

 – saprātīga tāda ceļu izmantošanas maksas 
noteikšanas sistēma privātajam 
transportam, ko veido ārējo izmaksu 
internalizācija, un tādējādi ceļu 
izmantošanas optimizācija. 

 

 
 

Grozījums Nr. 33 
III pielikuma 2. punkta 3.a ievilkums (jauns) 

 – efektivitāti veicinoši pasākumi attiecībā 
uz valsts pārvaldi un pakalpojumiem, kas 
tieši uzlabo energoefektivitāti, kā arī 
pasākumi, tādi kā informācijas tehnoloģiju 
pielietojums e–pārvaldē, kas netieši 
samazina enerģijas patēriņu. 
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