
 

AM\1143177LV.docx  PE614.328v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.1.2018 A8-0391/110 

Grozījums Nr.  110 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE grupas vārdā 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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, visā enerģijas 

aprites ķēdē, kas ietver enerģijas 

ražošanu, pārvadi, izplatīšanu un 

galapatēriņu, īstenojot principu 

"energoefektivitāte pirmajā vietā", lai 

nodrošinātu Savienības 2020. gadam 

izvirzītā 20 % energoefektivitātes 

pamatmērķa un 2030. gadam izvirzītā 

saistošā 35 % energoefektivitātes 

pamatmērķa sasniegšanu un liktu pamatus 

turpmākiem energoefektivitātes 

uzlabojumiem pēc 2030. gada saskaņā ar 

Savienības ilgtermiņa enerģijas un 

klimata mērķiem 2030. gadam un Parīzes 

nolīgumu. 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 

noteikšana 2020. gadam un 2030. gadam.; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/111 

Grozījums Nr.  111 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE grupas vārdā 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 nacionālo 

energoefektivitātes mērķrādītājus, kas 

kumulatīvi atbilst 1. panta 1. punktā 

minētajam ES 2030. gadam izvirzītajam 

mērķrādītājam un saskaņā ar Regulas (ES) 

XX/20XX [Enerģētikas savienības 

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

savu mērķrādītāju līmeni, dalībvalstis ņem 

vērā, ka 2030. gadā Savienības 

energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1220 

Mtoe primārās enerģijas izteiksmē un 893 

Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē. Lai 

saskaņā ar 1. pantu līdz ar galvenajiem 

šīs direktīvas mērķiem sekmētu spēcīgāku 

rūpniecības un ekonomikas izaugsmi un 

nodrošinātu pietiekamu elastīgumu 

dalībvalstīm to nacionālo 

energoefektivitātes mērķrādītāju 

sasniegšanā, vienlaikus ļaujot attīstīties to 

ekonomikai un pieaugt rūpnieciskajai 

izlaidei un darbībai, ir jāļauj dalībvalstīm 

noteikt savus mērķrādītājus, balstoties uz 

energointensitāti, kas ir attiecība starp 

energopatēriņu un valsts iekšējo 

kopproduktu (IKP). Nacionālajos 

energoefektivitātes mērķrādītājos ņem 
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vērā visus enerģijas aprites posmus, kas 

ietver enerģijas ražošanu, pārvadi, 

izplatīšanu un galapatēriņu. Dalībvalstis 

par šiem mērķrādītājiem 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 

 

 


