
 

AM\1143323LV.docx  PE614.329v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0402/308 

Grozījums Nr.  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

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

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. daļa – 18.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) “makroreģions” ir divu vai 

vairāku dalībvalstu grupa, kas īsteno 

strukturētu partnerību attiecībā uz vismaz 

vienu no piecām Enerģētikas savienības 

pamatdimensijām; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0402/309 

Grozījums Nr.  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

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

Regulas priekšlikums 

27. pants – -1. punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1. Ja, pamatojoties uz integrēto 

nacionālo enerģētikas un klimata plānu 

projektu novērtējumu, Komisija secina, ka 

dalībvalstu mērķi nav pietiekami 

Savienības 2030. gadam izvirzīto saistošo 

kopējo atjaunojamo energoresursu un 

energoefektivitātes mērķrādītāju kopīgai 

sasniegšanai, tā var prasīt, lai dalībvalstis, 

kuru mērķi tiek atzīti par nepietiekamiem, 

palielina savu vērienīguma līmeni un 

tādējādi nodrošina atbilstīgu kopējo 

centienu līmeni. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0402/310 

Grozījums Nr.  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0402/2017 

Michèle Rivasi, Claude Turmes 

Enerģētikas savienības pārvaldība 

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

Regulas priekšlikums 

27. pants – -1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.a Atjaunojamo energoresursu jomā 

Komisija kā objektīvos kritērijus 12. pantā 

minētajai novērtēšanai izmanto 5. panta 

1. punktā uzskaitītos 

apstākļus. Dalībvalstis, kuru mērķrādītāji 

ir mazāki par mērķrādītājiem, ko iegūst, 

izmantojot Ia pielikumā norādīto formulu, 

attiecīgi palielina savus mērķrādītājus. 

Or. en 



 

AM\1143323LV.docx  PE614.329v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0402/311 

Grozījums Nr.  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

S&D 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 

 1. Dalībvalsts mērķrādītāji 2030. gadam ir 

šādu procentpunktos izteiktu elementu 

summa: 

 a) I pielikumā norādītais dalībvalsts 

saistošais nacionālais mērķrādītājs 

2020. gadam; 

 b) vienotas likmes devums („CFlat”); 

 c) devums, kas noteikts pēc IKP uz vienu 

iedzīvotāju („CGDP”); 

 d) uz potenciālu balstīts devums 

(„CPotential”); 

 e) devums, kurš atspoguļo dalībvalsts 

starpsavienojumu īpatsvaru („CInterco”). 

 2. CFlat ir vienāds visām dalībvalstīm. Visu 

dalībvalstu CFlat kopā nodrošina 30 % no 

starpības starp Savienības 2030. un 

2020. gada mērķrādītājiem. 

3. CGDP starp dalībvalstīm sadala, vadoties 

pēc IKP uz vienu iedzīvotāju apjoma 

indeksa Savienības vidējās vērtības, un 

katrai dalībvalstij atsevišķi šī indeksa 

maksimālā robežvērtība ir noteikta 150 % 

apmērā no Savienības vidējās vērtības. 

Visu dalībvalstu CGDP kopā nodrošina 

30 % no starpības starp Savienības 2030. 

un 2020. gada mērķrādītājiem. 

4. CPotential starp dalībvalstīm sadala, 

vadoties pēc starpības starp dalībvalsts 

atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

2030. gadā, kāds noteikts modeļa 

„PRIMES” scenārijā EUCO 3535, un 

dalībvalsts saistošo nacionālo 

mērķrādītāju 2020. gadam. Visu 

dalībvalstu CPotential kopā nodrošina 30 % 

no starpības starp Savienības 2030. un 

2020. gada mērķrādītājiem. 

5. CInterco starp dalībvalstīm sadala, 

vadoties pēc elektrotīkla starpsavienojumu 

īpatsvara indeksa Savienības vidējās 

vērtības, un katrai dalībvalstij atsevišķi 

elektrotīkla starpsavienojumu indeksa 

maksimālā robežvērtība ir noteikta 150 % 

apmērā no Savienības vidējās vērtības. 

Visu dalībvalstu CInterco kopā nodrošina 

10 % no starpības starp Savienības 2030. 

un 2020. gada mērķrādītājiem. 

Or. en 

 


