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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0391/103 

Grozījums Nr.  103 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energoefektivitāte 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

1. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ar šo direktīvu izveido kopēju 

pasākumu sistēmu energoefektivitātes 

veicināšanai Savienībā, lai nodrošinātu 

Savienības 2020. gadam izvirzītā 20 % 

energoefektivitātes pamatmērķa un 2030. 

gadam izvirzītā saistošā 30 % 

energoefektivitātes pamatmērķa 

sasniegšanu un liktu pamatus turpmākiem 

energoefektivitātes uzlabojumiem pēc šī 

perioda. Ar to paredz noteikumus, kas 

izstrādāti, lai novērstu šķēršļus enerģijas 

tirgū un pārvarētu tirgus nepilnības, kas 

kavē enerģijas piegādes un patēriņa 

efektivitāti, un tajā paredzēta indikatīvo 

nacionālo energoefektivitātes mērķu un 

devumu noteikšana 2020. gadam un 2030. 

gadam.; 

1. Ar šo direktīvu izveido kopēju 

pasākumu sistēmu energoefektivitātes 

veicināšanai Savienībā, īstenojot principu 

“energoefektivitāte pirmajā vietā” visā 

enerģijas aprites ķēdē, kas ietver enerģijas 

ražošanu, pārvadi, sadali un galapatēriņu, 

lai nodrošinātu Savienības 2020. gadam 

izvirzītā 20 % energoefektivitātes 

pamatmērķa un 2030. gadam izvirzītā 

indikatīvā 30% energoefektivitātes 

pamatmērķa sasniegšanu un liktu pamatus 

turpmākiem energoefektivitātes 

uzlabojumiem pēc šī perioda. Ar to paredz 

noteikumus, kas izstrādāti, lai novērstu 

šķēršļus enerģijas tirgū un pārvarētu tirgus 

nepilnības, kas kavē enerģijas piegādes un 

patēriņa efektivitāti, un tajā paredzēta 

indikatīvo nacionālo energoefektivitātes 

mērķu un devumu noteikšana 2020. gadam 

un 2030. gadam.; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0391/104 

Grozījums Nr.  104 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energoefektivitāte 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

3. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Katra dalībvalsts nosaka indikatīvu 

nacionālo energoefektivitātes devumu 1. 

panta 1. punktā minētā ES 2030. gadam 

izvirzītā mērķrādītāja sasniegšanā saskaņā 

ar Regulas (ES) XX/20XX [Enerģētikas 

savienības pārvaldība] [4.] un [6.] pantu. 

Nosakot savu devumu, dalībvalstis ņem 

vērā, ka 2030. gadā Savienības 

energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1321 

Mtoe primārās enerģijas izteiksmē un 987 

Mtoe enerģijas galapatēriņa izeiksmē. 

Dalībvalstis par šiem devumiem paziņo 

Komisijai savu integrēto nacionālo 

enerģijas un klimata plānu ietvaros saskaņā 

ar Regulas (ES) XX/20XX [Enerģētikas 

savienības pārvaldība] [3.] un [7.] līdz [11.] 

pantu.; 

4. Katra dalībvalsts nosaka indikatīvu 

nacionālo energoefektivitātes devumu 1. 

panta 1. punktā minētā ES 2030. gadam 

izvirzītā mērķrādītāja sasniegšanā saskaņā 

ar Regulas (ES) XX/20XX [Enerģētikas 

savienības pārvaldība] [4.] un [6.] pantu. 

Devumā ņem vērā visus enerģētikas 

sistēmas posmus, kas ietver enerģijas 

ražošanu, pārvadi, sadali un galapatēriņu, 

un papildus var noteikt īpašus politikas 

pasākumus. Nosakot savu devumu un 

pārskatot tā līmeni, dalībvalstis ņem vērā, 

ka 2030. gadā Savienības energopatēriņš 

nedrīkst pārsniegt 1321 Mtoe primārās 

enerģijas izteiksmē vai 987 Mtoe enerģijas 

galapatēriņa izteiksmē, kas ir references 

pamatvērtība. Ja ekonomikas attīstība vai 

strukturālā pielāgošana (saskaņā ar 

rūpnieciskās ražošanas indeksu, kas 

balstīts uz Eurostat datiem), atjaunojamo 

energoresursu izmantošana vai CO2 

emisijas samazinājumi būtiski atšķiras no 

prognozēm un pieņēmumiem, kas 

izmantoti, nosakot Savienības 

mērķrādītājus un nacionālo devumu to 

sasniegšanai, references pamatvērtības un 

devumus koriģē. Nacionālo devumu 

pārrēķina Regulas (ES) XX/20XX 

[Enerģētikas savienības pārvaldība] [3.] 



 

AM\1143175LV.docx  PE614.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

un [13.] pantā minēto integrēto nacionālo 

enerģētikas un klimata plānu 

atjaunināšanas laikā. Ikvienu Savienības 

mērķrādītāja pārrēķināšanu veic gadu pēc 

atjaunināto integrēto nacionālo 

enerģētikas un klimata plānu 

iesniegšanas un vajadzības gadījumā 

pieņem parastās likumdošanas 

procedūras ietvaros. Ja dalībvalsts savu 

devumu nav balstījusi uz 

energointensitāti, tā savā integrētajā 

nacionālajā enerģētikas un klimata plānā, 

kas minēts Regulas (ES) XX/20XX 

[Enerģētikas savienības pārvaldība] [3.] 

pantā, var deklarēt savu gaidāmo 

rūpnieciskās izlaides līmeni 2030. gadā 

un attiecīgi no sava 2030. gadam 

paredzētā devuma izslēgt ikvienu 

enerģijas patēriņu, ko radījis rūpnieciskās 

izlaides pārpalikums. Ikviens šāds 

izslēgums ir balstīts uz Eurostat 

rūpnieciskās ražošanas indeksa. 

Dalībvalstis par šiem devumiem un 

ikvienu to pielāgojumu paziņo Komisijai 

savu integrēto nacionālo enerģijas un 

klimata plānu ietvaros saskaņā ar Regulas 

(ES) XX/20XX [Enerģētikas savienības 

pārvaldība] [3.] un [7.] līdz [11.] pantu.; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0391/105 

Grozījums Nr.  105 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energoefektivitāte 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) no 2021. gada 1. janvāra līdz 2030. 

gada 31. decembrim — katru gadu jaunu 

ietaupījumu 1,5 % apmērā no ikgadējā 

enerģijas pārdošanas apjoma 

galalietotājiem, aprēķinot to kā vidējo no 

pēdējo triju gadu rādītājiem pirms 2019. 

gada 1. janvāra. 

b) no 2021. gada 1. janvāra līdz 

2030. gada 31. decembrim — katru gadu 

jaunu ietaupījumu vismaz 1,5 % apmērā no 

ikgadējā enerģijas pārdošanas apjoma 

galalietotājiem, aprēķinot to kā vidējo no 

pēdējo triju gadu rādītājiem pirms 

2019. gada 1. janvāra. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0391/106 

Grozījums Nr.  106 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energoefektivitāte 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

7. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Piemērojot b) apakšpunktu un neskarot šā 

panta 2. un 3. punktu, dalībvalstis var 

rezultātos ieskaitīt tikai tādus enerģijas 

ietaupījumus, kas izriet no jauniem 

politikas pasākumiem, kuri ieviesti pēc 

2020. gada 31. decembra, vai politikas 

pasākumiem, kuri ieviesti laikā no 2014. 

gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. 

decembrim, ar nosacījumu, ka var 

pierādīt, ka minētie pasākumi noveduši 

pie atsevišķām darbībām, kas tiek īstenotas 

pēc 2020. gada 31. decembra un dod 

ietaupījumus. 

Ja agrākie politikas pasākumi, 

programmas un/vai atsevišķas darbības 

vairs nesniedz ietaupījumus, šo 

ietaupījumu zudumu ņem vērā, aprēķinot 

ietaupījuma kopējo apjomu, kas 

jāsasniedz katra perioda beigās, un 

zudums tiek aizstāts ar jauniem 

ietaupījumiem. Lai to panāktu, un 

neskarot šā panta 2. un 3. punktu, 

dalībvalstis var rezultātos ieskaitīt 

enerģijas ietaupījumus, kas izriet no 

jauniem politikas pasākumiem, kas ieviesti 

pēc 2020. gada 31. decembra vai pirms 

tam, ar nosacījumu, ka var pierādīt, ka 

minētie pasākumi noveduši pie jaunām 

atsevišķām darbībām, kas tiek īstenotas 

pēc 2020. gada 31. decembra un dod 

ietaupījumus. Dalībvalstis var ieskaitīt arī 

ietaupījumus, kas iegūti no atsevišķām 

darbībām, kas veiktas laikposmā no 

2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 

31. decembrim, ar nosacījumu, ka tās 

turpina nodrošināt pārbaudāmus 

enerģijas ietaupījumus pēc 2020. gada. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0391/107 

Grozījums Nr.  107 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energoefektivitāte 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) šā panta 1. punktā minētajā 

enerģijas ietaupījumā ieskaitīt izmērāmu 

un verificējamu enerģijas ietaupījumu, kas 

gūts ar atsevišķām darbībām, kuras īsteno 

kopš 2008. gada 31. decembra un kuru 

ietekme joprojām būs manāma 2020. gadā 

un pēc tam; un 

d) šā panta 1. punktā minētajos 

enerģijas ietaupījumos ieskaitīt izmērāmu 

un pārbaudāmu enerģijas ietaupījumu, kas 

gūts atsevišķās darbībās, kuras veic kopš 

2008. gada 31. decembra un kuru ietekme 

joprojām būs manāma 2020. gadā. un 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0391/108 

Grozījums Nr.  108 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energoefektivitāte 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

7. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Dalībvalstis 1. punktā prasīto 

ietaupījumu apjomu panāk, vai nu 

izveidojot 7.a pantā minēto 

energoefektivitātes pienākuma shēmu, vai 

pieņemot 7.b pantā minētos alternatīvos 

pasākumus. Dalībvalstis 

energoefektivitātes pienākuma shēmu var 

kombinēt ar alternatīviem politikas 

pasākumiem. 

6. Dalībvalstis 1. punktā prasīto 

ietaupījumu apjomu panāk, vai nu 

izveidojot 7.a pantā minēto 

energoefektivitātes pienākuma shēmu, vai 

pieņemot 7.b pantā minētos alternatīvos 

pasākumus, vienlaikus veicot pasākumus, 

ar ko mazināt šādu shēmu tiešo un netiešo 

izmaksu ietekmi uz pienākumu pildīšanā 

iesaistīto to pušu konkurētspēju, kas 

pakļautas starptautiskai konkurencei. 

Or. en 



 

AM\1143175LV.docx  PE614.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0391/109 

Grozījums Nr.  109 

Anneleen Van Bossuyt 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energoefektivitāte 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2012/27/ES 

V pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ietaupījumus, ko rada obligātu 

Savienības tiesību aktu īstenošana, 

uzskata par ietaupījumiem, kas būtu 

radušies jebkurā gadījumā bez atbildīgo, 

iesaistīto vai pilnvaroto pušu un/vai 

īstenojošo publisko iestāžu darbības, tāpēc 

tos nedrīkst deklarēt saskaņā ar 7. panta 

1. punktu, izņemot ietaupījumus, kas 

saistīti esošo ēku renovāciju, ja ir 

nodrošināts 3. punkta h) apakšpunktā 

minētais būtiskuma kritērijs; 

svītrots 

Or. en 

 


