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10.1.2018 A8-0391/116 

Grozījums Nr.  116 

Markus Pieper 

PPE 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 ķēdē, tostarp enerģijas 

ražošanā, pārvadē, sadalē un 

galapatēriņā, 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 atbilstoši Savienības 

ilgtermiņa enerģētikas un klimata 

mērķiem 2050. gadam un atbilstoši 

Parīzes nolīgumam. 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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10.1.2018 A8-0391/117 

Grozījums Nr.  117 

Markus Pieper 

PPE 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.a punkts (jauns) 

Direktīva 2012/27/ES 

2. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Direktīvas 2. pantā iekļauj šādu 

punktu: 

 “(9a) “publiskā sektora ēka” 5. panta 

vajadzībām ir ēka, kura ir centrālās 

valdības vai jebkuras citas valsts, 

reģionāla vai vietēja līmeņa publiskā 

sektora struktūras īpašumā un kuru šīs 

struktūras aizņem;”; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/118 

Grozījums Nr.  118 

Markus Pieper 

PPE 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 

indikatīvus nacionālos 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 dotu iespēju uzlabot rūpniecības un 

ekonomikas izaugsmi, papildus šīs 

direktīvas galvenajiem mērķiem, kas 

norādīti 1. pantā, piemēro šādus 

korekcijas mehānismus: 

 Ja Eurostat dati par rūpniecības 

pievienoto vērtību 2030. gadā par vairāk 

nekā 10 % atšķiras no 

EUR 2 163,81 miljardiem 

(EUR 1000 miljardos 2013. gada cenās), 

iepriekšējā punktā minēto enerģijas 
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galapatēriņu automātiski koriģē atbilstīgi 

Savienības rūpniecības pievienotās 

vērtības izmaiņām, ko Eurostat reģistrējis 

2030. gadā (EUR 1000 miljardos 

2013. gada cenās), saskaņā ar šādu 

formulu: 

 Savienības 2030. gada enerģijas 

galapatēriņa mērķrādītājs=XXX Mtoe + 

244 Mtoe* (rūpniecības pievienotā 

vērtība)/XXX. 

 Sākot ar 2020. gadu, Komisija ik pēc 

diviem gadiem ziņo Eiropas Parlamentam 

un Padomei par pārskatītajām aplēsēm 

attiecībā uz iespējamajām atšķirībām 

starp pieņemto rūpniecības pievienoto 

vērtību 2030. gadam, kas tiek izmantota 

PRIMES, un gaidāmo pārskatīto summu, 

kas balstīta uz Eurostat ievāktiem un 

atjauninātiem reālajiem skaitļiem, un 

iekļauj šajā ziņojumā pārskatītās aplēses 

par enerģijas galapatēriņa un primārās 

enerģijas patēriņa kopējām Mtoe 

robežvērtībām 2030. gadā. 

 Lai nodrošinātu dalībvalstīm pietiekamu 

elastīgumu indikatīvo nacionālo 

energoefektivitātes mērķrādītāju 

sasniegšanā, vienlaikus dodot iespēju to 

ekonomikai attīstīties un palielināties to 

rūpnieciskajai ražošanai un aktivitātei, 

tām ir atļauts noteikt savus mērķrādītājus, 

pamatojoties uz energointensitāti, kas ir 

attiecība starp enerģijas patēriņu un 

iekšzemes kopproduktu (IKP). 

 Nacionālajos energoefektivitātes 

mērķrādītājos ņem vērā visus enerģijas 

ķēdes posmus, tostarp ražošanu, pārvadi, 

sadali un galapatēriņu. 

 Ja dalībvalsts ir virzībā uz 2030. gadam 

noteiktā nacionālā atjaunojamo 

energoresursu mērķrādītāja pārsniegšanu 

par 3 % vai vairāk, tā izvērtē iespēju 

attiecīgi koriģēt nacionālo 

energoefektivitātes mērķrādītāju. Valsts 

mēroga korekciju veic vienlaikus ar 

Regulā (ES)/20XX [Enerģētikas 

savienības pārvaldība] paredzēto 
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nacionālo enerģijas un klimata plānu 

atjaunināšanu. 

 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 
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10.1.2018 A8-0391/119 

Grozījums Nr.  119 

Markus Pieper 

PPE 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 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. pants 7. pants 

Energoekonomijas pienākums Energoekonomijas pienākums 

1. Dalībvalstis sasniedz vismaz šādu 

kumulatīvu enerģijas galapatēriņa 

ietaupījumu: 

1. Dalībvalstis sasniedz vismaz šādu 

kumulatīvu enerģijas galapatēriņa 

ietaupījumu: 

a) no 2014. gada 1. janvāra līdz 

2020. 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 

2013. gada 1. janvāra; 

a) no 2014. gada 1. janvāra līdz 

2020. 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 

2013. gada 1. janvāra; 

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 četru gadu rādītājiem pirms 

2019. gada 1. janvāra. 

Dalībvalstis turpina panākt jaunus 

ikgadējus ietaupījumus 1,5 % apmērā 

desmit gadu periodos pēc 2030. gada, ja 

vien izvērtēšanā, ko Komisija veic līdz 

2027. gadam un pēc tam reizi 10 gados, 

nav secināts, ka tas vairs nav vajadzīgs, lai 

sasniegtu Savienības 2050. gadam 

izvirzītos enerģētikas un klimata ilgtermiņa 

Dalībvalstis turpina panākt jaunus 

ikgadējus ietaupījumus 1,5 % apmērā 

desmit gadu periodos pēc 2030. gada, ja 

vien izvērtēšanā, ko Komisija veic līdz 

2027. gadam un pēc tam reizi 10 gados, 

nav secināts, ka tas vairs nav vajadzīgs, lai 

sasniegtu Savienības 2050. gadam 

izvirzītos enerģētikas un klimata ilgtermiņa 
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mērķus. mērķus. 

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. 

Ietaupījumi, kas jānodrošina 
b) apakšpunktā minētajā laikposmā ir 

kumulatīvi un papildina ietaupījumus, kas 

jānodrošina a) apakšpunktā minētajā 

laikposmā, kā arī jebkādos turpmākos 

laikposmos pēc 2030. gada. 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 atbilstīgā gadījumā veiktas 

laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 

2020. gada 31. decembrim, ar 

nosacījumu, ka tās turpina nodrošināt 

pārbaudāmus enerģijas ietaupījumus pēc 

2020. gada. 

Minētajos aprēķinos var daļēji vai pilnībā 

neiekļaut to pārdotās enerģijas apjomu, ko 

izmanto transportam. 

Minētajos aprēķinos a) apakšpunktā 

minētā perioda nolūkā var daļēji vai 

pilnībā neiekļaut to pārdotās enerģijas 

apjomu, ko izmanto transportam. 

 Transportam izmantotas pārdotās 

enerģijas apjomu, izņemot starptautiskajā 

aviācijā un kuģniecībā, pilsētas un 

piepilsētas autobusu transportā izmantoto 

degvielu un alternatīvo transporta 

degvielu [kā definēts 

Direktīvā 2014/92/ES], pilnībā iekļauj 

b) apakšpunktā minētā perioda aprēķinos. 

Dalībvalstis izlemj, kā jauno ietaupījumu 

aprēķināto apjomu sadalīt katrā a) un b) 

apakšpunktā minētajā periodā, ar 

nosacījumu, ka katra perioda beigās ir 

panākti vajadzīgie kumulatīvie ietaupījumi.  

Dalībvalstis izlemj, kā jauno ietaupījumu 

aprēķināto apjomu sadalīt katrā a) un b) 

apakšpunktā minētajā periodā, ar 

nosacījumu, ka katra perioda beigās ir 

panākti vajadzīgie kumulatīvie ietaupījumi.  

2. Katra dalībvalsts, ievērojot 

3. punktu, var: 

2. Katra dalībvalsts, ievērojot 

3. punktu, var: 

a) izdarīt 1. punkta a) apakšpunktā 

prasīto aprēķinu, izmantojot šādas vērtības: 

a) izdarīt 1. punkta a) apakšpunktā 

prasīto aprēķinu, izmantojot šādas vērtības: 
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1 % 2014. un 2015. gadā; 1,25 % 2016 un 

2017. gadā; 1,5 % 2018., 2019. un 

2020. gadā; 

1 % 2014. un 2015. gadā; 1,25 % 2016 un 

2017. gadā; 1,5 % 2018., 2019. un 

2020. gadā; 

b) aprēķinā neiekļaut visu to enerģijas 

apjomu vai daļu no tā, kas pārdots 

izmantošanai rūpnieciskās darbībās, kuras 

uzskaitītas Direktīvas 2003/87/EK 

I pielikumā; 

b) aprēķinā neiekļaut visu to enerģijas 

apjomu vai daļu no tā, kas pārdots 

izmantošanai rūpnieciskās darbībās, kuras 

uzskaitītas Direktīvas 2003/87/EK 

I pielikumā; 

c) atļaut 1. punktā noteiktajā enerģijas 

ietaupījumā ieskaitīt enerģijas ietaupījumu, 

kas, īstenojot 14. panta 4. punktā, 14. panta 

5. punkta b) apakšpunktā un 15. panta 

1. līdz 6. punktā un 9. punktā paredzētās 

prasības, ir gūts enerģijas pārveides, 

sadales un pārvades sektoros, pie kā pieder 

arī efektīva centralizētas siltumapgādes un 

dzesēšanas infrastruktūra;  

c) atļaut 1. punkta a) un 

b) apakšpunktā noteiktajā enerģijas 

ietaupījumā ieskaitīt enerģijas ietaupījumu, 

kas, īstenojot 14. panta 4. punktā, 14. panta 

5. punkta b) apakšpunktā un 15. panta 

1. līdz 6. punktā un 9. punktā paredzētās 

prasības, ir gūts enerģijas pārveides, 

sadales un pārvades sektoros, pie kā pieder 

arī efektīva centralizētas siltumapgādes un 

dzesēšanas infrastruktūra; 

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. punkta a) apakšpunktā 

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 

e) 1. punktā prasītajā enerģijas 

ietaupījumā neiekļaut verificējamu tās 

enerģijas daudzumu, kas saražota ēkās 

vai uz ēkām pašpatēriņam, ja pie tā 

noveduši politikas pasākumi, ar kuriem 

veicina atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju jaunuzstādīšanu.   

 

 ea) daļēji vai pilnībā neiekļaut 

aprēķinā transportam izmantoto pārdotās 

enerģijas apjomu. 

3. Visi saskaņā ar 2. punktu izvēlētie 

varianti kopā nedrīkst pārsniegt 25 % no 1. 

punktā minētā enerģijas ietaupījuma 

apjoma. Dalībvalstis izvēlētos variantus un 

to ietekmi aprēķina katram 1. punkta a) un 

b) apakšpunktā minētajam periodam 

atsevišķi: 

3. Visi saskaņā ar 2. punktu izvēlētie 

varianti kopā nedrīkst pārsniegt 25 % no 

1. punkta a) apakšpunktā norādītajam 

periodam paredzētā enerģijas ietaupījuma 

apjoma un 30 % no 1. punkta 

b) apakšpunktā norādītajam periodam 

paredzētā enerģijas ietaupījuma apjoma. 

Dalībvalstis izvēlētos variantus un to 

ietekmi aprēķina katram 1. punkta a) un 

b) apakšpunktā minētajam periodam 
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atsevišķi: 

a) lai aprēķinātu 1. punkta a) 

apakšpunktā minētajā periodā panākamo 

enerģijas ietaupījumu, dalībvalstis var 

izmantot 2. punkta a), b), c) un d) 

apakšpunktu; 

a) lai aprēķinātu 1. punkta 

a) apakšpunktā minētajā periodā panākamo 

enerģijas ietaupījumu, dalībvalstis var 

izmantot 2. punkta a), b), c) un 

d) apakšpunktu; 

b) lai aprēķinātu 1. punkta b) 

apakšpunktā minētajā periodā panākamo 

enerģijas ietaupījumu, dalībvalstis var 

izmantot 2. punkta b), c), d) un e) 

apakšpunktu ar nosacījumu, ka d) punktā 

minētajām atsevišķajām darbībām būs 

verificējama un izmērāma ietekme arī pēc 

2020. gada 31. decembra. 

b) lai aprēķinātu 1. punkta 

b) apakšpunktā minētajā periodā panākamo 

enerģijas ietaupījumu, dalībvalstis var 

izmantot tikai 2. punkta b), c), d) un 

e) apakšpunktu; 

4. Pēc 2020. gada 31. decembra 

panāktos enerģijas ietaupījumus nevar 

ieskaitīt kumulatīvajā ietaupījuma apjomā, 

kas jāsasniedz periodā no 2014. gada 

1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.  

4. Pēc 2020. gada 31. decembra 

panāktos enerģijas ietaupījumus nevar 

ieskaitīt kumulatīvajā ietaupījuma apjomā, 

kas jāsasniedz periodā no 2014. gada 

1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.  

 4.a Dalībvalstis, kuras pārsniedz 

enerģijas ietaupījumu apjomu, kas prasīts 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 

31. decembrim, jebkādus ietaupījumu 

pārpalikumus var ieskaitīt enerģijas 

ietaupījumu apjomā, kas prasīts periodā 

līdz 2030. gada 31. decembrim. 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 

ietaupījumus, kas izriet no 7.a pantā, 

7.b pantā un 20. panta 6. punktā 

minētajiem politikas pasākumiem, aprēķina 

saskaņā ar V pielikumu.   

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 

ietaupījumus, kas izriet no 7.a pantā, 

7.b pantā un 20. panta 6. punktā 

minētajiem politikas pasākumiem, aprēķina 

saskaņā ar V pielikumu.  

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, 

lai mazinātu šādu shēmu tiešo un netiešo 

izmaksu negatīvo ietekmi uz Savienības 

konkurētspēju un jo īpaši uzņēmumiem, 

kas pakļauti starptautiskajai konkurencei. 

Dalībvalstis energoefektivitātes pienākuma 

shēmu var kombinēt ar alternatīviem 

politikas pasākumiem. 

7. Dalībvalstis pierāda, ka gadījumos, 7. Dalībvalstis pierāda, ka gadījumos, 
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kad politikas pasākumu vai atsevišķu 

darbību ietekme pārklājas, nenotiek 

enerģijas ietaupījuma dubulta uzskaite.”; 

kad politikas pasākumu vai atsevišķu 

darbību ietekme pārklājas, nenotiek 

enerģijas ietaupījuma dubulta uzskaite.”; 

Or. en 

 

 


