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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0402/286 

Grozījums Nr.  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – a apakšpunkts – 2. punkts – i apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) orientējoties uz to, lai sasniegtu 

Savienības saistošo mērķrādītāju līdz 2030. 

gadam panākt vismaz 27 % atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvaru, kā 

minēts [Direktīvas 2009/28/EK 

pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar 

priekšlikumu COM(2016) 767,] 3. pantā, 

devums šā mērķrādītāja sasniegšanā, 

izteikts kā dalībvalsts atjaunojamo 

energoresursu enerģijas īpatsvars enerģijas 

bruto galapatēriņā 2030. gadā ar lineāru 

trajektoriju šā devuma panākšanai no 2021. 

gada; 

i) orientējoties uz to, lai sasniegtu 

Savienības saistošo mērķrādītāju līdz 

2030. gadam panākt vismaz [XX] 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

īpatsvaru, kā minēts 

[Direktīvas 2009/28/EK pārstrādātās 

redakcijas, kas ierosināta ar priekšlikumu 

COM(2016) 767,] 3. pantā, devums šā 

mērķrādītāja sasniegšanā, izteikts kā 

dalībvalsts atjaunojamo energoresursu 

enerģijas īpatsvars enerģijas bruto 

galapatēriņā 2030. gadā ar trajektoriju šā 

devuma panākšanai no 2021. gada saskaņā 

ar [pārstrādātās Direktīvas 2009/28/EK] 

3. pantu; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/287 

Grozījums Nr.  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – a apakšpunkts – 2. punkts – ii apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) trajektorijas, kas raksturo 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

sektorālo īpatsvaru enerģijas galapatēriņā 

2021.–2030. gadā siltumapgādes un 

aukstumapgādes, elektroenerģijas un 

transporta sektorā; 

ii) dalībvalsts indikatīvās trajektorijas, 

kas raksturo atjaunojamo energoresursu 

enerģijas sektorālo īpatsvaru enerģijas 

galapatēriņā 2021.–2030. gadā 

siltumapgādes un aukstumapgādes, 

elektroenerģijas un transporta sektorā; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/288 

Grozījums Nr.  288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – a apakšpunkts – 2. punkts – iii apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) trajektorijas (katrai atjaunojamo 

energoresursu enerģijas tehnoloģijai), 

kuras dalībvalsts plāno izmantot, lai 

panāktu atjaunojamo energoresursu 

enerģijas kopējās un sektorālās trajektorijas 

2021.–2030. gadā, arī paredzamais 

kopējais enerģijas bruto galapatēriņš katrai 

tehnoloģijai un sektoram Mtoe un kopējā 

plānotā uzstādītā jauda katrai tehnoloģijai 

un sektoram MW; 

iii) indikatīvās trajektorijas (katrai 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

tehnoloģijai), kuras dalībvalsts plāno 

izmantot, lai panāktu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas kopējās un 

sektorālās trajektorijas 2021.–2030. gadā, 

arī paredzamais kopējais enerģijas bruto 

galapatēriņš katrai tehnoloģijai un 

sektoram Mtoe un kopējā plānotā uzstādītā 

jauda katrai tehnoloģijai un sektoram MW; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/289 

Grozījums Nr.  289 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. daļa – a apakšpunkts – 2. punkts – iiia apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 iiia) Dalībvalstis var pieturēties pie 

nelineāras samazināšanas trajektorijas ar 

diviem references punktiem saskaņā ar 

Ia pielikumu, ja tas ir ekonomiski vai 

tehniski efektīvāk un neietekmē 

Savienības saistošā atjaunojamās 

enerģijas mērķrādītāja sasniegšanu 

2030. gadā. Šo nelineāras samazināšanas 

trajektoriju un iemeslus pie tās pieturēties 

dalībvalstis nosaka integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata 

plānos saskaņā ar 9.–12. pantu. 

 Ja [Direktīvas 2009/28/EK pārstrādātās 

redakcijas, kas ierosināta ar priekšlikumu 

COM(2016) 767] 3. pantā minēto 

Savienības saistošo atjaunojamās 

enerģijas mērķrādītāju līdz 2030. gadam 

nevar ierobežot saskaņā ar 

iepriekšnoteikto trajektoriju, dalībvalstis 

paskaidro šās atkāpes iemeslus, kā arī 

turpmākajos integrētajos nacionālajos 

enerģētikas un klimata progresa 

ziņojumos, kas saskaņā ar 18. pantu ir 

jāiesniedz Komisijai, izklāsta pasākumus, 

ar kuriem dalībvalstis varētu atgriezties 

pie savas noteiktās trajektorijas. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.1.2018 A8-0402/290 

Grozījums Nr.  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

ECR grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

COM(2016)0759 – C8-0497/2016 – 2016/0375(COD) 

Regulas priekšlikums 

Ia pielikums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ia pielikums: TRAJEKTORIJA 

 Regulas 4.panta a) daļas 2. punkta otrajā 

apakšpunktā minētā trajektorija sastāv no 

šādiem diviem references punktiem: 

 i. 2023.: S2020 + 0,2 (S2030 - S2020) 

 ii. 2025.: S2020 + 0,4 (S2030 - S2020) 

Or. en 

 

 


