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ENERGOEFEKTIVITĀTE

Eiropas Savienība arvien lielāku nozīmi piešķir enerģijas patēriņa un nelietderīgas
izmantošanas samazināšanai. ES vadītāji 2007. gadā izvirzīja mērķi līdz
2020. gadam panākt ES ikgadējā enerģijas patēriņa samazinājumu par 20 %.
Saistībā ar paketi “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” 2018. gadā tika noteikts jauns
mērķis – līdz 2030. gadam samazināt enerģijas patēriņu par vismaz 32,5 %.
Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un saistībā ar tam sekojušo enerģētisko krīzi
Savienība vienojās vēl krietni pirms 2030. gada strauji samazināt savu atkarību
no Krievijas fosilā kurināmā, paātrinot enerģijas ietaupīšanu. Energoefektivitātes
pasākumi arvien biežāk tiek atzīti ne tikai par līdzekli ilgtspējīgas energoapgādes
nodrošināšanai, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, energoapgādes
drošības uzlabošanai un enerģijas importa izmaksu samazināšanai, bet arī par
ES konkurētspējas sekmēšanas līdzekli. Tāpēc energoefektivitāte ir enerģētikas
savienības stratēģiska prioritāte, un ES atbalsta principu “energoefektivitāte pirmajā
vietā”. Šobrīd tiek apspriestas turpmākās politikas pamatnostādnes 2030. gadam un
laikposmam pēc 2030. gada.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 194. pants.

SASNIEGUMI

A. Energoefektivitātes direktīva
1. Energoefektivitātes direktīva: mērķi 2020. gadam
Saskaņā ar Energoefektivitātes direktīvu (2012/27/ES), kas stājās spēkā 2012. gada
decembrī, dalībvalstīm bija jāizvirza indikatīvi nacionālie energoefektivitātes mērķi,
lai nodrošinātu, ka ES sasniedz tās pamatmērķi līdz 2020. gadam samazināt
enerģijas patēriņu par 20 %. Bija jāpanāk, ka 2020. gadā ES enerģijas patēriņš
absolūtā izteiksmē nepārsniedz 1474 miljonus tonnu un 1078 miljonus tonnu naftas
ekvivalenta attiecīgi primārās enerģijas un galaenerģijas jomā. Dalībvalstīm bija iespēja
piemērot stingrākas minimālās prasības, cenšoties taupīt enerģiju. Ar direktīvu arī tika
ieviests saistošu pasākumu kopums, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt šo mērķi, un
paredzēti juridiski saistoši noteikumi tiešajiem lietotājiem un energopiegādātājiem. ES
dalībvalstīm tika noteikts pienākums publicēt savus trīs gadu valsts energoefektivitātes
rīcības plānus.
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2. Pārskatītā Energoefektivitātes direktīva: mērķi 2030. gadam
“Energoefektivitāte pirmajā vietā” ir viens no enerģētikas savienības pamatprincipiem,
kuru mērķis ir nodrošināt drošu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un cenas ziņā pieejamu
energoapgādi Eiropas Savienībā. Pārskatītajā direktīvā Komisija ierosināja vērienīgu
30 % energoefektivitātes mērķi 2030. gadam. 2018. gada janvārī Parlaments veica
grozījumus Komisijas priekšlikumā pārskatīt Energoefektivitātes direktīvu, cenšoties
padarīt priekšlikumu kopumā vērienīgāku. Pēc sarunām ar Padomi 2018. gada
novembrī tika panākta vienošanās, nosakot par mērķi līdz 2030. gadam par
32,5 % samazināt primārās enerģijas patēriņu un enerģijas galapatēriņu ES līmenī
(salīdzinājumā ar prognozēto enerģijas patēriņu 2030. gadā). Absolūtā izteiksmē ES
enerģijas patēriņš 2030. gadā nedrīkst pārsniegt 1128 miljonus tonnu un 846 miljonus
tonnu naftas ekvivalenta attiecīgi primārās enerģijas un galaenerģijas jomā, mērot
pret bāzlīnijas prognozēm, kas sagatavotas 2007. gadā. Direktīvā arī noteikts, ka
dalībvalstīm ir jāievieš pasākumi ar mērķi līdz 2030. gadam samazināt savu gada
energopatēriņu par vidēji 4,4 %. Attiecībā uz 2021.–2030. gadu katrai ES dalībvalstij
ir jāizstrādā integrētais nacionālais enerģētikas un klimata plāns (NEKP) desmit
gadu laikposmam, tajā izklāstot, kā tā paredz sasniegt savus 2030. gadam noteiktos
energoefektivitātes mērķus.
Kā daļa no paketes “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” 2018. gada decembrī stājās spēkā
jaunā Energoefektivitātes direktīva ((ES) 2018/2002), kuru dalībvalstis līdz 2020. gada
25. jūnijam transponēja valsts tiesību aktos, izņemot attiecībā uz uzskaites un rēķinu
sagatavošanas noteikumiem, kam bija noteikts cits termiņš (2020. gada 25. oktobris).
3. Nākamais posms: Energoefektivitātes direktīvas pārskatīšana
2021. gada jūlijā Eiropas zaļā kursa īstenošanas pasākumu kopuma ietvaros
un saskaņā ar jauno vērienīgo mērķi klimata jomā, proti, līdz 2030. gadam
samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 55 % salīdzinājumā ar
1990. gada līmeni un līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, Komisija ierosināja
pirmoreiz pārskatīt Energoefektivitātes direktīvu (COM(2021)0058). Komisija ierosināja
palielināt ES saistošo ikgadējo energoefektivitātes mērķrādītāju 2030. gadam līdz
vismaz 9 % salīdzinājumā ar atjauninātajām bāzlīnijas prognozēm, kas tika
sagatavotas 2020. gadā, vai līdzvērtīgi – palielināt samazinājuma mērķrādītājus
2030. gadam līdz 39 % un 36 % attiecīgi primārās enerģijas patēriņam un enerģijas
galapatēriņam salīdzinājumā ar sākotnējām bāzlīnijas prognozēm, kas sagatavotas
2007. gadā. Saskaņā ar priekšlikumu ES enerģijas patēriņš absolūtā izteiksmē
2030. gadā nepārsniegtu 1023 miljonus tonnu un 787 miljonus tonnu naftas ekvivalenta
attiecībā uz primāro enerģiju un galaenerģiju.
Priekšlikumā prasīts, lai dalībvalstis noteiktu indikatīvus nacionālos enerģijas patēriņa
samazinājuma mērķus, sniegta formula dalībvalstu devuma aprēķināšanai, paredzēts
ieviest uzlabotus automātiskus nepilnību novēršanas mehānismus un divkāršots
dalībvalstu pienākums laikā no 2024. gada līdz 2030. gadam panākt jaunu ikgadēju
enerģijas ietaupījumu līdz 1,5 % no enerģijas galapatēriņa. Priekšlikumā arī paredzēts
ieviest paraugprasības attiecībā uz publiskā sektora ēkām, piemēram, publiskā sektora
enerģijas patēriņa samazināšanas mērķrādītāju – 1,7 % gadā – un renovācijas
mērķrādītāju, saskaņā ar kuru ir jāatjauno vismaz 3 % no kopējās valsts pārvaldes ēku
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platības, ierosināts mazināt enerģētisko nabadzību, piešķirot prioritāti neaizsargātiem
patērētājiem, kā arī ieviest revīzijas pienākumus un tehniskās kompetences prasības,
it īpaši lielajiem enerģijas patērētājiem.
2022. gada maijā, ņemot vērā to, ka ir vajadzīgs, lai Savienība pārvarētu savu atkarību
no Krievijas enerģijas importa, kā arī augstās enerģijas cenas un enerģijas tirgus
apstākļu izmaiņas, Komisija ierosināja otrreiz pārskatīt Energoefektivitātes direktīvu,
vēl vairāk palielinot saistošo energoefektivitātes mērķrādītāju, proti, no 9 % līdz 13 %,
vai līdzvērtīgi – palielināt samazinājuma mērķrādītājus 2030. gadam līdz vismaz
41 % un 39 % attiecīgi primārās enerģijas patēriņam un enerģijas galapatēriņam
salīdzinājumā ar sākotnējām bāzlīnijas prognozēm, kas sagatavotas 2007. gadā.
Saskaņā ar priekšlikumu ES enerģijas patēriņš absolūtā izteiksmē 2030. gadā
nepārsniegtu 980 miljonus tonnu un 750 miljonus tonnu naftas ekvivalenta attiecībā
uz primāro enerģiju un galaenerģiju. Priekšlikumā arī sīki izklāstīts, kā īstermiņā būtu
jāmaina paradumi, lai par 5 % samazinātu pieprasījumu pēc gāzes un naftas, un
izteikts mudinājums dalībvalstīm sākt īpašas komunikācijas kampaņas, kas vērstas
uz mājsaimniecībām un rūpniecību, kā arī izmantot fiskālos pasākumus enerģijas
ietaupījumu veicināšanai, piemēram, samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi
energoefektīvām apkures sistēmām, ēku izolācijai un ierīcēm un ražojumiem. Tāpat
tajā izklāstīti ārkārtas pasākumi nopietnu piegādes traucējumu gadījumā, paziņots, ka
tiks sniegti norādījumi par lietotāju prioritātes noteikšanas kritērijiem un ka tiks veicināts
koordinēts ES pieprasījuma samazināšanas plāns.
B. Vispārējs satvars
1. Ēku energoefektivitāte
a. Ēku energoefektivitātes direktīva
Ēku energoefektivitātes direktīvai (2010/31/ES), kas grozīta 2018. gadā
(Direktīva (ES) 2018/844), kopā ar Energoefektivitātes direktīvu ((ES) 2018/2002) būtu
jānodrošina, ka 2050. gadā ikvienas dalībvalsts ēku fondu veido dekarbonizētas ēkas
ar augstu energoefektivitātes pakāpi.
Ar Ēku energoefektivitātes direktīvu (Direktīva (ES) 2018/844) ir ieviesta prasība,
ka dalībvalstīm ir jāizstrādā ilgtermiņa renovācijas stratēģijas, lai atbalstītu valsts
ēku (gan publisko, gan privāto) fonda renovāciju un līdz 2050. gadam panāktu, ka
šo fondu veido dekarbonizētas ēkas ar augstu energoefektivitātes pakāpi. Tajā arī
noteikts, ka jāpaātrina pašreizējo ēku pārveide par gandrīz nulles enerģijas ēkām (līdz
2050. gadam) un jāpanāk, ka, sākot no 2021. gada, visas jaunās ēkas ir gandrīz nulles
enerģijas ēkas, kā arī atbalstīta visu ēku modernizēšana ar viedajām tehnoloģijām.
2021. gada 15. decembrī Komisija ierosināja pārskatīt Ēku energoefektivitātes
direktīvu, lai to saskaņotu ar ES siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas
mērķrādītāju (55 %) un mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti. Pārskatītajā
direktīvā ir izklāstīts redzējums un ieskicēti instrumenti, kas izmantojami bezemisiju
ēku fonda izveidei līdz 2050. gadam, iekļauta jauna bezemisiju ēku definīcija un
precizētas pašreizējās definīcijas, piemēram, “gandrīz nulles enerģijas ēka” un
“padziļināta renovācija”. Ilgtermiņa renovācijas stratēģijas ir aizstātas ar nacionālajiem
ēku renovācijas plāniem, kas ir operatīvāki un labāk uzraudzīti; tie būs jāiesniedz līdz
2024. gada 30. jūnijam. Pārskatītajā direktīvā ir paaugstināti minimālie energostandarti,
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nosakot, ka visām jaunajām ES ēkām no 2030. gada un visām jaunajām valsts
sektora ēkām no 2027. gada ir jābūt bezemisiju ēkām, ir jārenovē visas G klases
energosnieguma ēkas, kas nav dzīvojamās ēkas, un līdz 2027. gadam jāpanāk,
ka tās pieder pie vismaz F klases, bet līdz 2030. gadam – pie E klases, savukārt
visām dzīvojamām ēkām jāsasniedz vismaz F klase līdz 2030. gadam un E klase
līdz 2033. gadam. Pārskatīšanā nodrošināta salīdzināmu nacionālo energosnieguma
sertifikātu standartu ieviešana līdz 2025. gadam, plānots līdz 2024. gadam ieviest
brīvprātīgas renovācijas pases un līdz 2026. gadam – viedgatavības indikatoru, kā arī
paredzēts finansiāls atbalsts enerģētiskās nabadzības mazināšanai.
2022. gada 18. maijā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un saskaņā ar plānu
REPowerEU Komisija grozīja Ēku energoefektivitātes direktīvu, palielinot atbalstu
saules enerģijai ēkās un cita starpā paredzot obligātu pienākumu pakāpeniski ieviest
jumtu saules enerģijas iekārtas noteiktām ēku kategorijām (Jumtu saules enerģijas
iniciatīva).
b. Renovācijas viļņa stratēģija
2020. gada oktobrī Komisija publicēja jaunu renovācijas veicināšanas stratēģiju
“Eiropas Renovācijas vilnis – par zaļākām ēkām, jaunām darbvietām un labāku dzīvi”,
kuras mērķis ir nākamo desmit gadu laikā vismaz divkāršot renovācijas rādītājus un
nodrošināt, ka renovācijas rezultātā pieaug energoefektivitāte un resursefektivitāte.
Renovācijas viļņa iniciatīva balstās uz pasākumiem, kas apstiprināti paketes “Tīru
enerģiju ikvienam Eiropā” satvarā, jo īpaši prasību, ka ikvienai ES valstij ir jāpublicē
ēku renovācijas ilgtermiņa stratēģija, un ar ēkām saistītajiem aspektiem katras ES
dalībvalsts nacionālajā enerģētikas un klimata plānā.
2. Koģenerācija
Enerģētikas savienības tiesību aktu paketes satvarā Komisija 2016. gada
16. februārī nāca klajā ar ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju.
Stratēģija ietvēra plānus palielināt ēku energoefektivitāti, uzlabot saikni starp
elektrosistēmām un centralizētās siltumapgādes sistēmām, tādējādi ievērojami
palielinot atjaunojamās enerģijas izmantošanu, un veicināt rūpniecības radītā
atlikumsiltuma un atlikumaukstuma atkārtotu izmantošanu. Ar šo stratēģiju saistītie
tiesību aktu noteikumi ir iekļauti paketē “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”.
Energoefektivitātes direktīva ((ES) 2018/2002) paredz, ka dalībvalstīm ir jānovērtē un
jāpaziņo Komisijai augstas efektivitātes koģenerācijas un centralizētās siltumapgādes
un dzesēšanas potenciāls savā teritorijā un jāveic izmaksu un ieguvumu analīze,
pamatojoties uz klimatiskajiem apstākļiem, ekonomisko izdevīgumu un tehnisko
piemērotību (ar dažiem izņēmumiem).
Komisijas priekšlikumā par Energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanu paredzēts
ieviest stingrāku plānošanu un turpmākus pasākumus saistībā ar visaptverošajiem
novērtējumiem, pārskatīt efektīvas centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas
definīcijas un pieņemt papildu kritērijus attiecībā uz konkrētām emisijām no augstas
efektivitātes koģenerācijas (270 g CO2/kWh).

2022. gada maijā ar grozījumu attiecībā uz ēku energosniegumu dalībvalstīm tika
noteikts pienākums veicināt saules enerģijas iekārtu izvietošanu ēkās.
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3. Ražojumu energoefektivitāte
Attiecībā uz ražojumu energoefektivitāti ES līmenī ir noteikti vairāki pasākumi, tostarp
attiecībā uz:
— norādēm, izmantojot marķējumu un standarta ražojumu informāciju, par enerģijas

un citu resursu patēriņu ar enerģiju saistītiem ražojumiem. To reglamentē
Energoefektivitātes marķējuma regula (Regula (ES) 2017/1369), kas publicēta
2017. gada jūlijā. Tajā paredzēts jauns energoefektivitātes marķējuma regulējums,
nosakot termiņus pašreizējo A+, A++ un A+++ klašu aizstāšanai ar skalu no A līdz
G. Jaunā skala tiek izmantota kopš 2021. gada marta;

— ekodizaina prasībām enerģiju patērējošiem ražojumiem (ko reglamentē
Pamatdirektīva 2009/125/EK, ar ko tiek pārstrādāta Direktīva 2005/32/EK, kura
grozīta ar Direktīvu 2008/28/EK). Īstenošanas regulas attiecas uz plašu ražojumu
klāstu.

2021. gada 23. februārī Komisija pieņēma 2019. gadā publicēto ekodizaina
un energomarķējuma regulu kopoto grozījumu attiecībā uz ekodizaina prasībām
dažādiem ražojumu veidiem.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments ir pastāvīgi aicinājis izvirzīt vērienīgākus energoefektivitātes mērķus un
pieņemt stingrākus noteikumus. 2012. gadā Parlamentam bija būtiska loma sarunās
par Energoefektivitātes direktīvu, nodrošinot, ka galīgajā kompromisa tekstā, par ko
tika panākta vienošanās ar Padomi, tika saglabātas valsts ēku renovācijas stratēģijām
un lielo uzņēmumu obligātajam energoauditam izvirzītās prasības.
2016. gada 23. jūnijā Parlaments pieņēma rezolūciju par īstenošanas ziņojumu par
Energoefektivitātes direktīvu, secinot, ka spēkā esošā direktīva, neraugoties uz tās
piedāvāto satvaru enerģijas pieprasījuma samazināšanai, ir vāji īstenota, un aicināja
dalībvalstis to īstenot ātri un pilnīgi. Turklāt tas norādīja, ka nopietna energoefektivitātes
politika varētu palīdzēt ES sasniegt tās mērķus enerģētikas un klimata jomā saskaņā
ar COP 21 satvarā panākto 2016. gada Parīzes nolīgumu un palīdzētu uzlabot
energoapgādes drošību, samazinot atkarību no ārējiem energoavotiem. 2016. gada
novembrī Komisija iesniedza priekšlikumu grozīt Energoefektivitātes direktīvu.
2016. gada 13. septembrī Parlaments pieņēma rezolūciju par ES siltumapgādes
un aukstumapgādes stratēģiju, kurā aicināja Komisiju pievērsties darbībām, kas
vērstas uz ēku energoefektivitātes pasākumiem, jo īpaši enerģētiski nabadzīgām
mājsaimniecībām.
2018. gada 17. janvārī Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā prasīja noteikt, ka līdz
2030. gadam energoefektivitāte Eiropas Savienībā ir jāpalielina vismaz par 35 %,
proti, vairāk nekā par Eiropas Komisijas ierosinātajiem 30 % Parlamenta plenārsēdes
balsojumā arī tika atbalstīti 7. pantā paredzētie energoefektivitātes pienākumi, saskaņā
ar kuriem ES dalībvalstīm gadā vajadzētu ietaupīt 1,5 % enerģijas.
2020. gada 15. janvārī Parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas zaļo kursu,
kurā aicināja pārskatīt Energoefektivitātes direktīvu un Ēku energoefektivitātes
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direktīvu saskaņā ar vērienīgākiem ES mērķiem klimata jomā un ar saistošu
nacionālo mērķrādītāju palīdzību stiprināt to īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot
neaizsargātiem iedzīvotājiem un vienlaikus ņemot vērā attiecīgajām nozarēm
vajadzīgo ekonomikas prognozējamību.
2020. gada 17. septembrī Parlaments pieņēma rezolūciju, atbalstot ES ēku fonda
energoefektivitātes potenciāla maksimālu izmantošanu, un aicināja Komisiju izstrādāt
konsekventus pasākumus, lai veicinātu ēku ātrāku un padziļinātāku renovāciju.
Rezolūcijā norādīts – lai līdz 2050. gadam panāktu, ka Eiropas ēkas ir pietiekami
energoefektīvas, tikai ES finansiālie stimuli vien ik gadu ir vajadzīgi vismaz
75 miljardu EUR apmērā. Šajā sakarībā Parlaments pieprasīja visu attiecīgo
ES fondu satvarā par prioritāti izvirzīt ar energoefektivitāti saistītu renovāciju un
aicināja abus likumdevējus nodrošināt nepieciešamo finansējumu Eiropas ekonomikas
atveseļošanas plānam.
2022. gada 14. septembrī Parlaments pieņēma grozījumu attiecībā uz
Energoefektivitātes direktīvas (EED) pārskatīšanu, lai nedaudz paaugstinātu ES
energoefektivitātes mērķrādītāju, kuru Komisija bija ierosinājusi saskaņā ar plānu
RePowerEU, un noteiktu, ka līdz 2030. gadam enerģijas galapatēriņš ir jāsamazina
vismaz par 13 % salīdzinājumā ar 2020. gada prognozēm. Tas ir līdzvērtīgi
enerģijas galapatēriņa samazinājuma mērķrādītājam un primārās enerģijas patēriņa
samazinājuma mērķrādītājam attiecīgi vismaz 40 % un 42,5 % apmērā līdz
2030. gadam salīdzinājumā ar 2007. gada prognozēm jeb attiecīgi 740 miljoniem tonnu
un 960 miljoniem tonnu naftas ekvivalenta.

Matteo Ciucci
09/2022
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