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GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:  

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Energopieprasījuma ierobežošana ir 

viens no 2015. gada 25. februārī pieņemtās 

Enerģētikas savienības stratēģijas pieciem 

darba virzieniem. Energoefektivitātes 

uzlabošana sniegs labumu videi, samazinās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas, uzlabos 

enerģētisko drošību, proti, samazinās 

atkarību no enerģijas importa no valstīm 

ārpus Savienības, samazinās enerģijas 

izmaksas mājsaimniecībām un 

uzņēmumiem, palīdzēs mazināt 

enerģētisko nabadzību un vairot 

darbavietas un kāpinās saimniecisko 

darbību visas tautsaimniecības mērogā. Tas 

atbilst saistībām, ko Savienība uzņēmusies 

gan Enerģētikas savienības satvarā, gan 

globālās klimata pārmaiņu apkarošanas 

kontekstā, kura ar 2015. gada decembra 

Parīzes nolīgumu iedibināta Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 

konferencē. 

(1) Energopieprasījuma ierobežošana ir 

viens no 2015. gada 25. februārī pieņemtās 

Enerģētikas savienības stratēģijas pieciem 

darba virzieniem. Energoefektivitātes 

uzlabošana sniegs labumu videi, uzlabos 

gaisa kvalitāti ar mazāku cietā kurināmā 

pieprasījumu energoefektīvu ēku apkurei, 

uzlabos Savienības iedzīvotāju veselību, 

samazinot gaisa piesārņojumu un 

izveidojot veselīgu klimatu iekštelpās, 
samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas, 

uzlabos enerģētisko drošību, proti, 

samazinās atkarību no enerģijas importa no 

valstīm ārpus Savienības, samazinās 

enerģijas izmaksas mājsaimniecībām un 

uzņēmumiem, palīdzēs mazināt 

enerģētisko nabadzību un vairot 

darbavietas un kāpinās saimniecisko 

darbību visas tautsaimniecības mērogā. Tas 

atbilst saistībām, ko Savienība uzņēmusies 

gan Enerģētikas savienības satvarā, gan 

globālās klimata pārmaiņu apkarošanas 

kontekstā, kura ar 2015. gada decembra 

Parīzes nolīgumu iedibināta Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Vispārējās 

konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 

konferencē. 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2012/27/ES9 ir viens no soļiem 

ceļā uz Enerģētikas savienību, un tā 

paredz, ka pret energoefektivitāti jāattiecas 

kā pret pilnvērtīgu energoresursu. Nosakot 

jaunus noteikumus attiecībā uz 

piedāvājuma pusi un citām politikas 

jomām, vajadzētu ievērot principu 

“energoefektivitāte pirmajā vietā”. 

Komisijai vajadzētu nodrošināt, ka 

energoefektivitāte un pieprasījumreakcija 

var konkurēt ar ražošanas jaudām ar 

vienlīdzīgiem nosacījumiem. Kad tiek 

pieņemti plānošanas vai finansēšanas 

lēmumi, kas skar energosistēmu, allaž 

jāņem vērā energoefektivitāte. Ja 

energoefektivitātes uzlabojumi ir izmaksu 

ziņā efektīvāki par līdzvērtīgiem 

piedāvājuma puses pasākumiem, jāizmanto 

tie. Tas vajadzētu palīdzēt izmantot 

daudzveidīgos ieguvumus, ko 

energoefektivitāte sniedz Eiropas 

sabiedrībai, īpaši iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem. 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2012/27/ES9 ir viens no soļiem 

ceļā uz Enerģētikas savienību, un tā 

paredz, ka pret energoefektivitāti jāattiecas 

kā pret pilnvērtīgu energoresursu. Nosakot 

jaunus noteikumus attiecībā uz 

piedāvājuma pusi un citām politikas 

jomām, vajadzētu ievērot principu 

“energoefektivitāte pirmajā vietā”, un tas 

būtu jāatzīst finanšu iestādēm, sniedzot 

specializētu finansējumu un 

instrumentus. Komisijai vajadzētu 

nodrošināt, ka energoefektivitāte un 

pieprasījumreakcija var konkurēt ar 

ražošanas jaudām ar vienlīdzīgiem 

nosacījumiem. Kad tiek pieņemti 

plānošanas vai finansēšanas lēmumi, kas 

skar energosistēmu, allaž jāņem vērā 

energoefektivitāte. Ja energoefektivitātes 

uzlabojumi ir izmaksu ziņā efektīvāki par 

līdzvērtīgiem piedāvājuma puses 

pasākumiem, jāizmanto tie. Tas vajadzētu 

palīdzēt izmantot daudzveidīgos 

ieguvumus, ko energoefektivitāte sniedz 

Eiropas sabiedrībai, īpaši iedzīvotājiem un 

uzņēmumiem. 

__________________ __________________ 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par 

energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 

2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ 

Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV 

L 315, 14.11.2012., 1. lpp.). 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. 

gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par 

energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 

2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ 

Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV 

L 315, 14.11.2012., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Eiropadome 2014. gada oktobrī 

nosprauda energoefektivitātes mērķi 2030. 

gadam — 27 %, kas līdz 2020. gadam vēl 

(3) Eiropadome 2014. gada oktobrī 

nosprauda energoefektivitātes mērķi 2030. 

gadam — 27 %, kas līdz 2020. gadam vēl 



 

PE604.565v05-00 4/50 AD\1134684LV.docx 

LV 

jāpārskata, “orientējoties uz 30 % 

Savienībā”. 2015. gada decembrī Eiropas 

Parlaments aicināja Komisiju izdibināt, cik 

reāli ir iespējams tādā pašā laika periodā 

sasniegt energoefektivitātes mērķi 40 %. 

Tādēļ ir lietderīgi izvērtēt un līdz ar to 

grozīt direktīvu, lai to pielāgotu 2030. gada 

perspektīvai. 

jāpārskata, “orientējoties uz 30 % 

Savienībā”. Eiropas Parlaments 2016. gada 

jūnijā aicināja Komisiju noteikt saistošu 

energoefektivitātes mērķi 40 % 2030. 

gadam, kas atspoguļos arī izmaksefektīvas 
energoefektivitātes potenciāla līmeni. 

Tādēļ ir lietderīgi izvērtēt un līdz ar to 

grozīt direktīvu, lai to pielāgotu 2030. gada 

perspektīvai. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Liels kvotu pārpalikums 

Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmā (ETS) ekonomikas lejupslīdes dēļ 

un starptautisko oglekļa kredītu 

pieplūdums un pārdalīšana ir izraisījusi 

vāju ETS kvotu cenu. Nav paredzams, ka 

oglekļa cena prognozējamā nākotnē 

palielināsies līdz tādam līmenim, kas 

pietiekami stimulētu uzlabojumus 

attiecībā uz energotaupību un 

atjaunojamo enerģiju, tāpēc ir 

nepieciešams saglabāt energotaupības 

investīcijām paredzētus īpašus pasākumus 

un stabilu ilgtermiņa sistēmu Savienības 

līmenī. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) 2030. gada perspektīvā nav 

saistošu mērķu valstu līmenī. Saistoša 30 

% mērķa veidā būtu skaidri jāparedz, ka 

Savienībai ES līmenī ir jāsasniedz savi 

2020. un 2030. gadam nospraustie 

energoefektivitātes mērķi, kas izteikti kā 

primārās enerģijas patēriņš un enerģijas 

(4) 2030. gada perspektīvā būtu 

vajadzīgi saistoši mērķi gan valstu, gan 

Savienības līmenī. Saistošam 40 % 

energoefektivitātes mērķim būtu skaidri 

jāparedz, ka Savienībai ir jāsasniedz savi 

2020. un 2030. gadam nospraustie 

energoefektivitātes mērķi, kas izteikti kā 
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galapatēriņš. Šādam precizējumam 

Savienības līmenī nevajadzētu ierobežot 

dalībvalstu rīcības brīvību savu nacionālo 

devumu izteikt vai nu kā primārās 

enerģijas patēriņu vai enerģijas 

galapatēriņu, kā primārās enerģijas 

ietaupījumu vai enerģijas galaietaupījumu 

vai kā energointensitāti. Dalībvalstīm savu 

nacionālo orientējošo devumu 

energoefektivitātē vajadzētu noteikt, 

ņemot vērā, ka 2030. gadā Savienības 

energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1321 

Mtoe primārās enerģijas patēriņa un 987 

Mtoe enerģijas galapatēriņa. Tas nozīmē, 

ka Savienībā primārās enerģijas patēriņš 

būtu jāsamazina par 23 % un enerģijas 

galapatēriņš par 17 % salīdzinājumā ar 

2005. gada līmeni. Tāpat ir nepieciešams 

novērtēt virzību uz Savienības 2030. 

gadam izvirzīto mērķi, un attiecīga prasība 

ir paredzēta leģislatīvā akta priekšlikumā 

par Enerģētikas savienības pārvaldību. 

primārās enerģijas patēriņš un enerģijas 

galapatēriņš. Turklāt dalībvalstis sagatavo 

nacionālos enerģētikas plānus, tostarp 

saistošus nacionālos mērķus, ko izstrādā 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XX (20XX) 

[Enerģētikas savienības pārvaldība]. 

Precizējumam Savienības līmenī 

nevajadzētu ierobežot dalībvalstu rīcības 

brīvību noteikt savus nacionālos mērķus, 

pamatojoties vai nu uz primārās enerģijas 

patēriņu vai enerģijas galapatēriņu, 

primārās enerģijas ietaupījumu vai 

enerģijas galaietaupījumu, vai 

energointensitāti; dalībvalstīm vajadzētu 

noteikt saistošus nacionālos 

energoefektivitātes mērķus, ņemot vērā, ka 

2030. gadā Savienības energopatēriņš 

nedrīkst pārsniegt 1132 Mtoe primārās 

enerģijas patēriņa un 849 Mtoe enerģijas 

galapatēriņa. Tas nozīmē, ka Savienībā 

primārās enerģijas patēriņš būtu 

jāsamazina par 34 % un enerģijas 

galapatēriņš par 31 % salīdzinājumā ar 

2005. gada līmeni. Tāpat ir nepieciešams 

novērtēt virzību uz Savienības 2030. 

gadam izvirzīto mērķi, un attiecīga prasība 

ir paredzēta leģislatīvā akta priekšlikumā 

par Enerģētikas savienības pārvaldību. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Ņemot vērā klimata un enerģētikas 

politikas satvaru laikposmam līdz 

2030. gadam, pienākumam panākt 

attiecīgus enerģijas ietaupījumus būtu 

jāsaglabājas arī pēc 2020. gada. Saistību 

perioda pagarināšana pēc 2020. gada dotu 

lielāku stabilitāti investoriem un tādējādi 

veicinātu ilgtermiņa investīcijas un 

ilgtermiņa energoefektivitātes pasākumus, 

piemēram, ēku renovāciju. 

(6) Ņemot vērā dekarbonizācijas 

mērķus saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 

klimata un enerģētikas politikas satvaru 

laikposmam līdz 2030. gadam, kā arī 

Savienības mērķus 2050. gadam klimata 

un enerģētikas jomā, pienākumam panākt 

attiecīgus enerģijas ietaupījumus būtu 

jāsaglabājas arī pēc 2020. gada. Saistību 

perioda pagarināšana ar ilgtermiņa 

redzējumu un saistītajiem politikas 

pasākumiem pēc 2020. gada dotu lielāku 

stabilitāti investoriem un tādējādi veicinātu 

ilgtermiņa investīcijas un ilgtermiņa 
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energoefektivitātes pasākumus, piemēram, 

ēku renovāciju un virzību uz “gandrīz 

nulles enerģijas ēkām”. Sadarbība ar 

privāto sektoru ir svarīga, lai novērtētu, 

uz kāda pamata varētu piesaistīt privātās 

investīcijas energoefektivitātes projektos.  

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Energoefektivitātes uzlabojumiem 

ir arī pozitīva ietekme uz gaisa kvalitāti, jo 

energoefektīvākas ēkas samazina 

pieprasījumu pēc apkures degvielas, jo 

īpaši arī pēc cietā kurināmā. Tāpēc 

energoefektivitātes pasākumi palīdz 

uzlabot gaisa kvalitāti telpās un ārā un 

palīdz izmaksefektīvā veidā sasniegt 

Savienības gaisa kvalitātes politikas 

mērķus, jo īpaši tos, kas paredzēti 

Direktīvā (ES) 2016/2284 (Gaisa 

kvalitātes direktīvā)1a. 

Energopieprasījuma samazināšana ēkās 

būtu jāuzskata par gaisa kvalitātes 

politikas elementu kopumā un jo īpaši 

tajās dalībvalstīs, kurās Savienības 

robežvērtību sasniegšana attiecībā uz 

gaisa piesārņotāju emisijām ir 

problemātiska un energoefektivitāte 

varētu palīdzēt sasniegt šos mērķus. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 14. decembra Direktīva (ES) 

2016/2284 par dažu gaisu piesārņojošo 

vielu valstu emisiju samazināšanu un ar 

ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ 

Direktīvu 2001/81/EK (OV L 344, 

17.12.2016., 1.–31. lpp.). 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Ilgtermiņa energoefektivitātes 

pasākumi nodrošinās enerģijas 

ietaupījumus arī pēc 2020. gada, tomēr, lai 

izdotos sasniegt Savienības 2030. gadam 

izvirzīto energoefektivitātes mērķi, ar šiem 

pasākumiem pēc 2020. gada būtu jāpanāk 

vēl jauni papildu ietaupījumi. No otras 

puses, pēc 2020. gada 31. decembra 

panāktos enerģijas ietaupījumus nevar 

ieskaitīt kumulatīvajā enerģijas 

ietaupījumā, kas jāpanāk periodā no 2014. 

gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. 

decembrim. 

(8) Ilgtermiņa energoefektivitātes 

pasākumi nodrošinās enerģijas 

ietaupījumus arī pēc 2020. gada, tomēr, lai 

izdotos sasniegt Savienības 2030. gadam 

izvirzīto energoefektivitātes mērķi un 

Savienības 2050. gadam izvirzītos mērķus 

klimata un enerģētikas jomā, ar šiem 

pasākumiem pēc 2020. gada būtu jāpanāk 

vēl jauni papildu ietaupījumi. No otras 

puses, pēc 2020. gada 31. decembra 

panāktos enerģijas ietaupījumus nevar 

ieskaitīt kumulatīvajā enerģijas 

ietaupījumā, kas jāpanāk periodā no 2014. 

gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. 

decembrim. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Enerģijas ietaupījumus, kas izriet 

no Savienības tiesību aktu īstenošanas, 

nedrīkst ieskaitīt rezultātos, izņemot 

gadījumus, kad attiecīgais pasākums 

neaprobežojas ar attiecīgā Savienības 

tiesību akta prasību minimumu izpildi vien, 

proti, ja ar to tiek noteiktas stingrākas 

energoefektivitātes prasības valsts līmenī 

vai pasākums tiek piemērots plašāk, nekā 

prasīts. Atzīstot, ka ēku renovācija ir 

būtisks un ilgtermiņa faktors, kas iespaido 

energoefektivitāti, tomēr jāprecizē, ka 

visus tos enerģijas ietaupījumus, kas izriet 

no pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt 

esošo ēku renovāciju, var ieskaitīt 

rezultātos tikai tad, ja tie rodas papildus 

norisēm, kas būtu notikušas arī tad, ja 

politikas pasākuma nebūtu, un ja 

dalībvalsts pierāda, ka atbildīgā, iesaistītā 

vai pilnvarotā puse ir faktiski sekmējusi 

šādu no attiecīgā pasākuma izrietošo 

(10) Enerģijas ietaupījumus, kas izriet 

no Savienības tiesību aktu īstenošanas, 

drīkst ieskaitīt rezultātos tikai tad, ja tie 

izriet no jauniem politikas pasākumiem, 

kas ieviesti vai nu 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 

jaunus ietaupījumus, un ka attiecīgais 

pasākums neaprobežojas ar attiecīgā 

Savienības tiesību akta prasību 

minimumu izpildi vien, proti, ja ar to tiek 

noteiktas stingrākas energoefektivitātes 

prasības valsts līmenī vai pasākums tiek 

piemērots plašāk, nekā prasīts. Ēkām ir 

būtisks potenciāls vēl vairāk palielināt 

energoefektivitāti, un ēku renovācija ir 

būtisks un ilgtermiņa faktors, kas iespaido 

energoefektivitāti, un šī procesa 

paātrināšana ir nepieciešama, ņemot vērā 
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ietaupījumu panākšanu. relatīvi īso atlikušo periodu esošā ēku 

fonda atjaunošanai. Jāprecizē, ka visus tos 

enerģijas ietaupījumus, kas izriet no 

pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt esošo 

ēku renovāciju, var ieskaitīt rezultātos tikai 

tad, ja tie rodas papildus norisēm, kas būtu 

notikušas arī tad, ja politikas pasākuma 

nebūtu, un ja dalībvalsts pierāda, ka 

atbildīgā, iesaistītā vai pilnvarotā puse ir 

faktiski sekmējusi šādu no attiecīgā 

pasākuma izrietošo ietaupījumu panākšanu. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Efektīva ūdensresursu 

apsaimniekošana var dot ievērojamu 

devumu energoietaupījumos. 

Ūdensresursu nozare izmanto gandrīz 

3,5 % no Savienības elektroenerģijas1a. 

Ūdens attīrīšana un transportēšana ar 

sūkņu un spiediena sistēmām, ko darbina 

elektromotori, patērē daudz enerģijas. 

Paredzams, ka pieprasījums pēc ūdens 

palielināsies par 25 % līdz 2040. gadam, 

galvenokārt pilsētās. Tajā pašā laikā 

ūdens noplūdes veido 24 % no kopējā 

ūdens daudzuma, ko patērē Eiropā, 

tādējādi izraisot gan enerģijas, gan ūdens 

zudumus. Tāpēc pasākumi ar mērķi 

efektīvāk apsaimniekot ūdensresursus un 

samazināt to izmantošanu palīdzētu 

sasniegt Savienības energoefektivitātes 

mērķi. 

 _______________ 

 1a 2016. gada Pasaules enerģētikas 

pārskats, Starptautiskā Enerģētikas 

aģentūra, 2016. 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

10.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10b) Rūpniecība patērē vairāk ūdens 

nekā jebkura cita nozare Eiropā, un tās 

daļa ir 44 %1a. Viedo tehnoloģiju un 

procedūru izmantošana ūdensresursu 

pārvaldīšanā varētu radīt ievērojamu 

ūdens ietaupīšanu, vienlaikus palielinot 

uzņēmumu konkurētspēju. Tas pats 

attiecas uz pilsētām, kur ūdens rada 30–

50 % no pašvaldību elektrības rēķiniem. 

 ________________ 

 1a Komisijas dienestu darba dokuments, 

Lauksaimniecība un ilgtspējīga ūdens 

apsaimniekošana ES, 2017. gada 

28. aprīlis. 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Ēku energoefektivitātes uzlabojumi 

jo īpaši nāks par labu enerģētiskās 

nabadzības skartajiem patērētājiem. 

Dalībvalstis jau tagad var prasīt, lai 

atbildīgās puses savos energotaupības 

pasākumos iestrādā arī sociālus mērķus 

saistībā ar enerģētisko nabadzību, un šo 

iespēju tagad vajadzētu attiecināt arī uz 

alternatīviem pasākumiem un padarīt par 

pienākumu, vienlaikus dalībvalstīm atstājot 

pilnīgu rīcības brīvību tādos aspektos kā šo 

pasākumu apjoms, tvērums un saturs. 

Saskaņā ar Līguma 9. pantu Savienības 

energoefektivitātes politikai jābūt 

iekļaujošai un tādējādi arī jānodrošina 

energoefektivitātes pasākumu pieejamība 

enerģētiskās nabadzības skartiem 

patērētājiem. 

(12) Būtu jānodrošina, ka ēku 

energoefektivitātes uzlabojumi jo īpaši 

nāks par labu patērētājiem ar zemiem 

ienākumiem, kuriem draud enerģētiskā 

nabadzība. Dalībvalstis jau tagad var 

prasīt, lai atbildīgās puses savos 

energotaupības pasākumos iestrādā arī 

sociālus mērķus saistībā ar enerģētisko 

nabadzību, un šo iespēju tagad vajadzētu 

attiecināt arī uz alternatīviem pasākumiem, 

kuros iekļauta prasība būtisku to daļu 

īstenot kā prioritāti, un padarīt to par 

pienākumu, vienlaikus dalībvalstīm atstājot 

pilnīgu rīcības brīvību tādos aspektos kā šo 

pasākumu apjoms, tvērums un saturs. 

Saskaņā ar Līguma 9. pantu Savienības 

energoefektivitātes politikai jābūt 

iekļaujošai un tādējādi arī jānodrošina 

energoefektivitātes pasākumu pieejamība 

enerģētiskās nabadzības skartiem 

patērētājiem. Šajā nolūkā vajadzētu 

pienācīgi definēt enerģētisko nabadzību, 

uzraudzīt dalībvalstu pasākumu 
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īstenošanu un shēmas papildināt ar 

atbilstošiem finanšu instrumentiem. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

12.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) Tā kā aptuveni 50 miljoni 

Savienības mājsaimniecību cieš no 

enerģētiskās nabadzības, tad 

energoefektivitātes pasākumiem ir jābūt 

vienam no jebkuras rentabilitātes 

stratēģijas svarīgākajiem elementiem, lai 

novērstu enerģētisko nabadzību un 

patērētāju neaizsargātību, un tie papildina 

sociālā nodrošinājuma politikas 

nostādnes dalībvalstu līmenī. 

Pamatojums 

Ar energoefektivitātes pasākumiem jāpalīdz cilvēkiem, kuriem draud enerģētiskā nabadzība 

un kuriem nebūs līdzekļu nepieciešamo investīciju veikšanai. Ieguldījumi mājsaimniecībās, 

kas pakļautas enerģētiskās nabadzības riskam, nes ievērojamu labumu šīm mājsaimniecībām 

un plašākai sabiedrībai kopumā. 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

12.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12b) Visiem patērētājiem vajadzētu 

varēt saņemt vislielāko labumu saistībā ar 

viņu īstenotajiem energoefektivitātes 

pasākumiem, turklāt ievērojot arī to, ka 

visām izmaksām, atmaksāšanās periodiem 

un ieguvumiem ir jābūt pilnībā 

pārredzamiem. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

12.c apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12c) Saskaņā ar COP 21 mērķiem 

(Parīzes nolīgums) visām Savienības ēku 

fonda ēkām līdz 2050. gadam būs jākļūst 

par “gandrīz nulles enerģijas ēkām” . 

Pašreizējie ēku renovācijas rādītāji ir 

nepietiekami, un visgrūtāk ir sasniegt 

ēkas, kuras pieder iedzīvotājiem ar 

zemiem ienākumiem, kam draud 

enerģētiskā nabadzība, vai kuras tie 

apdzīvo. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir 

pasākumi, kas noteikti 7., 7.a un 

7.b pantā. 

Pamatojums 

Ar energoefektivitātes pasākumiem jāpalīdz cilvēkiem, kuriem draud enerģētiskā nabadzība 

un kuriem nebūs līdzekļu nepieciešamo investīciju veikšanai. Ieguldījumi mājsaimniecībās, 

kas pakļautas enerģētiskās nabadzības riskam, nes ievērojamu labumu šīm mājsaimniecībām 

un plašākai sabiedrībai kopumā. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Enerģija, kas ēkās vai uz ēkām 

saražota, izmantojot atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģijas, samazina 

piegādātās fosilās enerģijas daudzumu. 

Energopatēriņa samazināšana un 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošana ēku sektorā ir svarīgi 

pasākumi, kā samazināt Savienības 

energoatkarību un siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, jo īpaši ņemot vērā 2030. gadam 

izvirzītos vērienīgos klimata un enerģētikas 

mērķus, kā arī vispārējās saistības, kuras 

Savienība uzņēmusies Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējās konvencijas par 

klimata pārmaiņām Pušu konferencē 

(COP21), kas notika Parīzē 2015. gada 

decembrī. Tāpēc dalībvalstīm būtu jādod 

iespēja ēkās vai uz tām pašpatēriņam 

(13) Enerģija, kas ēkās vai uz ēkām 

saražota, izmantojot atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģijas, samazina 

piegādātās fosilās enerģijas daudzumu. 

Energopatēriņa samazināšana un 

atjaunojamo energoresursu enerģijas 

izmantošana ēku sektorā ir svarīgi 

pasākumi, kā samazināt Savienības 

energoatkarību un siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, jo īpaši ņemot vērā 2030. gadam 

izvirzītos vērienīgos klimata un enerģētikas 

mērķus, kā arī vispārējās saistības, kuras 

Savienība uzņēmusies Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vispārējās konvencijas par 

klimata pārmaiņām Pušu konferencē 

(COP21) Parīzē 2015. gada decembrī un 

kurās teikts, ka globālās vidējās 

temperatūras pieaugums būtu jānotur 
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saražotās atjaunojamo energoresursu 

enerģijas zināmu daudzumu ņemt vērā 

enerģijas ietaupījumu aprēķinā. Tālab 

vajadzētu atļaut dalībvalstīm izmantot 

saskaņā ar Direktīvu 2010/31/ES noteiktās 

aprēķina metodes. 

krietni zem 2 °C, un ka būtu jāveic 

centieni ierobežot temperatūras 

pieaugumu līdz 1,5 °C. Tāpēc dalībvalstīm 

vajadzētu pieņemt vērienīgas ilgtermiņa 

renovācijas stratēģijas saskaņā ar 2.a 

pantu Direktīvā 2010/31/ES ar mērķi 

panākt augsti energoefektīvu GNĒE 

fondu līdz 2050. gadam un atlikušās 

enerģijas vajadzības apmierināt ar 

atjaunojamo enerģiju. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Enerģētikas savienības un 

Siltumapgādes un dzesēšanas stratēģijas 

kontekstā ir jānostiprina patērētāju 

obligātās tiesības saņemt skaidru un 

savlaicīgu informāciju par savu 

energopatēriņu, un tas pieder arī pie 

pasākumiem, kas izklāstīti Komisijas 

paziņojumā “Uz patērētājiem orientēts 

jaunais kurss”. Būtu jāgroza Direktīvas 

2012/27/ES 9. –11. pants un VII pielikums, 

lai nodrošinātu biežākas un pilnīgākas 

informācijas par energopatēriņu 

saņemšanu. Tāpat būtu jāprecizē, ka 

tiesības, kas saistītas ar rēķinu 

sagatavošanu un norēķinu informāciju, 

attiecas uz patērētājiem, kas saņem 

centralizētas siltumapgādes, 

aukstumapgādes un karstā ūdens apgādes 

pakalpojumus, pat tad, ja tiem nav tiešas, 

individuālas līgumattiecības ar 

energopiegādātāju. Tādēļ šo noteikumu 

izpratnē terminam “galapatērētājs” būtu 

jāietver gan galalietotāji, kas 

siltumapgādi, aukstumapgādi vai karstā 

ūdens apgādi pērk pašpatēriņam, gan 

daudzdzīvokļu vai daudzfunkcionālu ēku 

atsevišķu vienību 

iemītniekus/izmantotājus, ja šādas vienības 

tiek apgādātas no centralizēta avota. 

Jēdzienam “dalītā uzskaite” vajadzētu 

(14) Enerģētikas savienības un 

Siltumapgādes un dzesēšanas stratēģijas 

kontekstā ir jānostiprina patērētāju 

obligātās tiesības saņemt skaidru un 

savlaicīgu informāciju par savu 

energopatēriņu, un tas pieder arī pie 

pasākumiem, kas izklāstīti Komisijas 

paziņojumā “Uz patērētājiem orientēts 

jaunais kurss”. Ar mērķi optimizēt 

enerģijas izmantošanu, ko veic patērētāji, 

būtu jāgroza Direktīvas 2012/27/ES 9.–

11. pants un VII pielikums, lai nodrošinātu 

biežākas un pilnīgākas informācijas par 

energopatēriņu saņemšanu, kad tas ir 

tehniski iespējami un izmaksefektīvi, 

ņemot vērā uzstādītās uzskaites ierīces. 

Tāpat būtu jāprecizē, ka tiesības, kas 

saistītas ar rēķinu sagatavošanu un 

norēķinu vai patēriņa informāciju, attiecas 

uz patērētājiem, kas saņem centralizētas 

siltumapgādes, aukstumapgādes un karstā 

ūdens apgādes pakalpojumus, pat tad, ja 

tiem nav tiešas, individuālas 

līgumattiecības ar energopiegādātāju. 

Termina “galalietotājs” definīciju var 

saprast tā, ka tā ietver tikai fiziskas vai 

juridiskas personas, kuras iepērk enerģiju 

uz tieša, individuāla līguma pamata ar 

energopiegādātāju. Terminam 

“galapatērētājs” būtu jāattiecas uz plašāku 
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attiekties uz patēriņa mērīšanu šādu ēku 

atsevišķajās vienībās. No 2020. gada 1. 

janvāra jaunuzstādītajiem 

siltumskaitītājiem un siltummaksas 

sadalītājiem vajadzētu būt nolasāmiem 

attālināti, lai nodrošinātu izmaksefektīvu 

un biežu patēriņa informācijas sniegšanu. 

Jauno 9.a pantu iecerēts piemērot tikai 

centralizētai siltumapgādei, dzesēšanai un 

karstā ūdens apgādei. 

patērētāju grupu. Terminam 

“galapatērētājs” papildus galalietotājiem, 

kas siltumapgādi, aukstumapgādi vai karstā 

ūdens apgādi pērk pašpatēriņam, vajadzētu 

ietvert arī daudzdzīvokļu vai 

daudzfunkcionālu ēku atsevišķu vienību 

iemītniekus, ja šādas vienības tiek 

apgādātas no centralizēta avota un ja 

iemītniekiem nav tieša vai individuāla 

līguma ar energopiegādātāju. No 2020. 

gada 1. janvāra jaunuzstādītajiem 

siltumskaitītājiem un siltummaksas 

sadalītājiem vajadzētu būt nolasāmiem 

attālināti, lai nodrošinātu izmaksefektīvu 

un biežu patēriņa informācijas sniegšanu. 

Jauno 9.a pantu iecerēts piemērot tikai 

centralizētai siltumapgādei, dzesēšanai un 

karstā ūdens apgādei. Dalībvalstīm 

vajadzētu būt rīcības brīvībai izlemt, kā 

vislabāk izstrādāt detalizētus pasākumus, 

lai regulāri sniegtu plašāku informāciju 

par enerģijas patēriņu iedzīvotājiem, kas 

dzīvo tādu daudzdzīvokļu vai 

daudzfunkcionālu ēku atsevišķās 

vienībās, kurām no centralizēta avota tiek 

nodrošināta siltumapgāde, dzesēšanu vai 

karstais ūdens. Jēdzienam “dalītā 

uzskaite” vajadzētu attiekties uz patēriņa 

mērīšanu šādu ēku atsevišķajās vienībās. 

Dalītās uzskaites izmaksu efektivitāte ir 

atkarīga no tā, vai saistītās izmaksas ir 

samērīgas potenciālajiem enerģijas 

ietaupījumiem.  

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

14.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Ņemot vērā šīs jaunās prasības, 

dalībvalstīm būtu jāņem vērā, ka 

inovācijai un jaunai tehnoloģijai ir 

vajadzīgas pastiprinātas investīcijas 

izglītībā un prasmēs, kas ir nepieciešamas 

veiksmīgai šādu tehnoloģiju īstenošanai 

un lai gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi 
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varētu sniegt savu devumu Komisijas vai 

dalībvalstu izvirzīto energoefektivitātes 

mērķu sasniegšanā. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Daži Direktīvas 2012/27/ES 15. 

panta noteikumi par enerģijas pārveidi, 

pārvadi un sadali būtu jāatceļ. Enerģētikas 

acquis pārskatīšanas gaitā var izrādīties, ka 

dažādos enerģētikas tiesību aktos noteiktie 

dalībvalstu pienākumi ir jāpārstrukturē. 

Šādai pārstrukturēšanai nevajadzētu 

ietekmēt dalībvalstu pienākumu izpildīt 

Direktīvas 2012/27/ES pamatprasības, kas 

var pilnībā vai daļēji tikt iestrādātas citos 

aktos. 

(15) Daži Direktīvas 2012/27/ES 

15. panta noteikumi par enerģijas pārveidi, 

pārvadi un sadali būtu jāpielāgo 

attiecīgajiem elektroenerģijas tirgus 

noteikumiem. Enerģētikas acquis 

pārskatīšanas gaitā var izrādīties, ka 

dažādos enerģētikas tiesību aktos noteiktie 

dalībvalstu pienākumi ir jāpārstrukturē. 

Šādai pārstrukturēšanai nevajadzētu 

ietekmēt dalībvalstu pienākumu izpildīt 

Direktīvas 2012/27/ES pamatprasības. 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Lai būtu iespējams izvērtēt 

Direktīvas 2012/27/ES efektivitāti, būtu 

jāievieš prasība par tās vispārēju 

izvērtēšanu un ziņojuma iesniegšanu 

Eiropas Parlamentam un Padomei līdz 

2024. gada 28. februārim. 

(18) Tiesību akti enerģētikas un 

klimata jomā papildina viens otru, un 

tiem vajadzētu būt savstarpēji 

pastiprinošiem. Tādējādi, ievērojot 

saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, 

sešu mēnešu laikā pēc UNFCCC globālās 

izsvēršanas 2023. gadā un pielāgojot 

pārskatīšanas procesu Pārvaldības regulai 

[], Komisijai būtu vispārēji jāpārskata 

Direktīva 2012/27/ES un jāiesniedz 

Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojums, kurā ir novērtēta Direktīvas 

2012/27/ES vispārējā efektivitāte un 

nepieciešamība pielāgot Savienības 

energoefektivitātes politiku atbilstīgi 

Parīzes nolīguma mērķiem. Šāds pārskats 

būtu jāveic un ziņojums jāiesniedz arī 
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turpmākajās globālajās izsvēršanās. 

 

Grozījums Nr.  21 

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, lai nodrošinātu 

Savienības 2020. gadam izvirzītā 20 % 

energoefektivitātes pamatmērķa un 

2030. gadam izvirzītā saistošā 40 % 

energoefektivitātes pamatmērķa 

sasniegšanu un liktu pamatus turpmākiem 

energoefektivitātes uzlabojumiem pēc šī 

perioda atbilstoši iepriekš izvirzītajiem 

ilgtermiņa enerģijas mērķiem un 

saistībām Enerģētikas savienības ietvaros, 

kā arī globālajam klimata mērķim 

saskaņā ar 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 sasaista ar 

Savienības principu izvirzīt pirmajā vietā 

energoefektivitāti, sniedzot daudzveidīgus 

ieguvumus klimatam, Savienības 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Turklāt 

direktīvā paredzēta nacionālo 

energoefektivitātes mērķu noteikšana 

2020. gadam un saistošu nacionālo 

energoefektivitātes mērķu un devumu 

noteikšana 2030. gadam. 

 Lai mobilizētu privāto finansējumu 

energoefektivitātes pasākumiem un ar 

energoefektivitāti saistītai renovācijai, 

Komisijai ir jāsāk dialogs ar publiskā un 

privātā finansējuma iestādēm, lai 

izstrādātu iespējamos politikas 

mehānismus. Ņemot vērā lielo potenciālu 

energoefektivitātes uzlabojumiem ēku 

sektorā, būtu jo īpaši jāapsver investīcijas 
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šajā nozarē, galveno uzmanību pievēršot 

dzīvojamām ēkām ar mājsaimniecībām ar 

zemiem ienākumiem, kas pakļautas 

enerģētiskās nabadzības riskam. Turklāt, 

lai investīcijas energoefektivitātes 

projektos padarītu finansiāli 

interesantākas un ekonomiski izdevīgākas 

investoriem, Komisijai būtu jāapsver 

iespējas mazus projektus apvienot, 

izveidojot lielākus projektus. Komisija 

sniedz norādījumus dalībvalstīm par 

privāto investīciju piesaistīšanu ne vēlāk 

kā 2019. gada 1. janvārī. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

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

Direktīva 2012/27/ES 

2. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Direktīvas 2. pantā iekļauj jaunu 

8.a punktu: 

 (8a)  “publiskā iestāde” ir jebkura 

valdība vai cita publiskās pārvaldes 

iestāde valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, 

tostarp slimnīcas un veselības aprūpes 

iestādes, kā arī izglītības iestāžu ēkas un 

sociālie mājokļi; 

 

Grozījums Nr. 23 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

3. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. pants 3. pants 

Energoefektivitātes mērķi Energoefektivitātes mērķi 

1.  Katra dalībvalsts nosaka indikatīvu 

nacionālo energoefektivitātes mērķi 2020. 

1.  Katra dalībvalsts nosaka indikatīvu 

nacionālo energoefektivitātes mērķi 2020. 
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gadam, kura pamatā ir vai nu primārās 

enerģijas patēriņš, vai enerģijas 

galapatēriņš, primārās enerģijas 

ietaupījums vai enerģijas galaietaupījums, 

vai energointensitāte. Par šiem mērķiem 

dalībvalstis paziņo Komisijai saskaņā ar 

24. panta 1. punktu un XIV pielikuma 1. 

daļu. To darīdamas, dalībvalstis minētos 

mērķus izsaka arī kā primārās enerģijas 

patēriņa un enerģijas galapatēriņa absolūto 

līmeni 2020. gadā, un paskaidro, kā un uz 

kādu datu pamata šie aprēķini ir veikti.  

gadam un saistošu nacionālo mērķi 

2030. gadam, kura pamatā ir vai nu 

primārās enerģijas patēriņš, vai enerģijas 

galapatēriņš, primārās enerģijas 

ietaupījums vai enerģijas galaietaupījums, 

vai energointensitāte. Par šiem mērķiem 

dalībvalstis paziņo Komisijai saskaņā ar 

24. panta 1. punktu un XIV pielikuma 1. 

daļu. To darīdamas, dalībvalstis minētos 

mērķus izsaka arī kā primārās enerģijas 

patēriņa un enerģijas galapatēriņa absolūto 

līmeni 2020. gadā, un paskaidro, kā un uz 

kādu datu pamata šie aprēķini ir veikti.  

Nosakot minētos mērķus, dalībvalstis ņem 

vērā:  

Nosakot minētos mērķus, dalībvalstis ņem 

vērā:  

a) ka 2020. gadā Savienības 

energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1483 

Mtoe primārās enerģijas patēriņa un 1086 

Mtoe enerģijas galapatēriņa. 

a) ka 2020. gadā Savienības 

energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1483 

Mtoe primārās enerģijas patēriņa un 1086 

Mtoe enerģijas galapatēriņa.  

b) šajā direktīvā paredzētos 

pasākumus; 

b) šajā direktīvā paredzētos 

pasākumus;  

c) pasākumus, kas pieņemti, lai 

sasniegtu valsts enerģijas ietaupījuma 

mērķus, kuri nosprausti saskaņā ar 

Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1. punktu; 

un 

c) pasākumus, kas pieņemti, lai 

sasniegtu valsts enerģijas ietaupījuma 

mērķus, kuri nosprausti saskaņā ar 

Direktīvas 2006/32/EK 4. panta 1. punktu; 

un  

d) citus pasākumus, kuru mērķis ir 

veicināt energoefektivitāti dalībvalstīs un 

Savienības līmenī. 

d) citus pasākumus, kuru mērķis ir 

veicināt energoefektivitāti dalībvalstīs un 

Savienības līmenī. 

Nosakot minētos mērķus, dalībvalstis var 

ņemt vērā arī valsts apstākļus, kas ietekmē 

primārās enerģijas patēriņu, piemēram, 

šādus:  

Nosakot minētos mērķus, dalībvalstis var 

ņemt vērā arī valsts apstākļus, kas ietekmē 

primārās enerģijas patēriņu, piemēram, 

šādus:  

a) atlikušais izmaksefektīva enerģijas 

ietaupījuma potenciāls;  

a) atlikušais izmaksefektīva enerģijas 

ietaupījuma potenciāls;  

b) IKP dinamika un prognozes;  b) IKP dinamika un prognozes;  

c) enerģijas importa un eksporta 

izmaiņas;  

c) enerģijas importa un eksporta 

izmaiņas; 

 ca) tehnoloģiskā attīstība, kas var 

sekmēt mērķu īstenošanu; 

 visu atjaunojamo energoresursu, 

kodolenerģijas, oglekļa dioksīda 

uztveršanas un uzglabāšanas apgūšana; un 

d) visu atjaunojamo energoresursu, 

kodolenerģijas, oglekļa dioksīda 

uztveršanas un uzglabāšanas apgūšana; un 
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 (da) 2015. gada decembra Parīzes 

nolīgumu, kurā Savienībai un 

dalībvalstīm ir izvirzīta prasība ierobežot 

vidējās globālās temperatūras pieaugumu 

krietni zem 2 °C un, vēlams, ne vairāk kā 

līdz 1,5 °C; un 

 (db) Savienības klimata un enerģijas 

mērķus 2050. gadam. 

e) agrākās darbības. e) agrākās darbības. 

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 

izvērtē gūtos panākumus un to, vai 

Savienība varēs panākt, ka 2020. gadā 

primārās enerģijas patēriņš nav lielāks par 

1483 Mtoe, bet enerģijas galapatēriņš nav 

lielāks par 1086 Mtoe. 

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 

izvērtē gūtos panākumus un to, vai 

Savienība varēs panākt, ka 2020. gadā 

primārās enerģijas patēriņš nav lielāks par 

1483 Mtoe, bet enerģijas galapatēriņš nav 

lielāks par 1086 Mtoe. 

3. Komisija 2. punktā minētās izvērtēšanas 

gaitā:  

3. Komisija 2. punktā minētās izvērtēšanas 

gaitā:  

a) summē dalībvalstu paziņotos 

indikatīvos valsts energoefektivitātes 

mērķus;  

a) summē dalībvalstu paziņotos valsts 

energoefektivitātes mērķus;  

b) izvērtē, vai minēto mērķu summa 

var tikt uzskatīta par uzticamu orientieri 

attiecībā uz to, vai Savienība kopumā gūst 

pietiekamu progresu, ņemot vērā pirmā 

gada ziņojuma novērtējumu, kas jāveic 

saskaņā ar 24. panta 1. punktu, un valstu 

energoefektivitātes rīcības plānu 

novērtējumu, kas jāveic saskaņā ar 24. 

panta 2. punktu;  

b) izvērtē, vai minēto mērķu summa 

var tikt uzskatīta par uzticamu un 

īstenojamu orientieri, pamatojoties uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, attiecībā uz to, vai Savienība 

kopumā gūst pietiekamu progresu, ņemot 

vērā pirmā gada ziņojuma novērtējumu, 

kas jāveic saskaņā ar 24. panta 1. punktu, 

un valstu energoefektivitātes rīcības plānu 

novērtējumu, kas jāveic saskaņā ar 

24. panta 2. punktu; 

c) ņem vērā papildu analīzi, kuras 

pamatā ir: 

c) ņem vērā papildu analīzi, kuras 

pamatā ir: 

(i) izvērtējums par progresu attiecībā 

uz enerģijas patēriņu un enerģijas patēriņu 

saistībā ar saimniecisko darbību Savienības 

līmenī, tostarp progresu attiecībā uz 

enerģijas piegādes efektivitāti dalībvalstīs, 

kuras savus valsts indikatīvos mērķus ir 

balstījušas uz enerģijas galapatēriņu vai 

enerģijas galaietaupījumu, tostarp 

progresu, kas panākts, dalībvalstīm izpildot 

šīs direktīvas III nodaļas noteikumus;  

(i) izvērtējums par progresu attiecībā 

uz enerģijas patēriņu un enerģijas patēriņu 

saistībā ar saimniecisko darbību Savienības 

līmenī, tostarp progresu attiecībā uz 

enerģijas piegādes efektivitāti dalībvalstīs, 

kuras savus valsts indikatīvos mērķus ir 

balstījušas uz enerģijas galapatēriņu vai 

enerģijas galaietaupījumu, tostarp 

progresu, kas panākts, dalībvalstīm izpildot 

šīs direktīvas III nodaļas noteikumus;  

(ii) modelēšanas rezultāti saistībā ar 

turpmākajām enerģijas patēriņa tendencēm 

(ii) modelēšanas rezultāti saistībā ar 

turpmākajām enerģijas patēriņa tendencēm 
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Savienības līmenī; Savienības līmenī; 

d)  salīdzina saskaņā ar a) līdz c) 

apakšpunktu iegūtos rezultātus ar enerģijas 

patēriņa apjomu, kas būtu vajadzīgs, lai 

2020. gadā sasniegtu enerģijas patēriņa 

līmeni ne vairāk kā 1483 Mtoe primārās 

enerģijas un 1086 Mtoe galapatēriņa 

enerģijas. 

d)  salīdzina saskaņā ar a) līdz c) 

apakšpunktu iegūtos rezultātus ar enerģijas 

patēriņa apjomu, kas būtu vajadzīgs, lai 

2020. gadā sasniegtu enerģijas patēriņa 

līmeni ne vairāk kā 1483 Mtoe primārās 

enerģijas un 1086 Mtoe galapatēriņa 

enerģijas. 

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 apzina augšupēju 

tehnisko un ekonomisko potenciālu 
energoefektivitātes uzlabojumiem katrā 

nozarē, tostarp to, kādā veidā konkrētie 

politikas pasākumi visos energosistēmas 

posmos no piegādes, pārvades un sadales 

posma līdz enerģijas galapatēriņam ļaus 

sasniegt saistošos nacionālos 

energoefektivitātes mērķus saskaņā ar 

Savienības 2030. gada mērķi, kas minēts 

1. panta 1. punktā saskaņā ar Regulas (ES) 

XX/20XX [Enerģētikas savienības 

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

mērķus, dalībvalstis ņem vērā, ka 

2030. gadā Savienības energopatēriņš 

nedrīkst pārsniegt 1132 Mtoe primārās 

enerģijas izteiksmē un 849 Mtoe enerģijas 

galapatēriņa izteiksmē. Dalībvalstis par 

saviem nacionālajiem mērķiem 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. Dalībvalstis arī katru gadu ziņo 

Komisijai par progresu savu mērķu 

sasniegšanā. 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

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

Direktīva 2012/27/ES 

5. pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (2a) direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu: 

“5. pants “5. pants 
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Publisko struktūru ēkas kā piemērs Publisko struktūru ēkas kā piemērs 

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 7. 

pantu, katra dalībvalsts nodrošina, lai, 

sākot ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu 

tiktu renovēti 3 % kopējās platības tās 

centrālās valdības īpašumā esošajās un 

izmantotajās ēkās, kuras apsilda un/vai 

dzesē, lai izpildītu vismaz minimālās 

energoefektivitātes prasības, kuras tā ir 

noteikusi, piemērojot Direktīvas 

2010/31/ES 4. pantu. 

1. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 7. 

pantu, katra dalībvalsts nodrošina, lai, 

sākot ar 2014. gada 1. janvāri, katru gadu 

tiktu renovēti 3 % kopējās platības tās 

centrālās valdības īpašumā esošajās un 

izmantotajās ēkās, kuras apsilda un/vai 

dzesē, lai izpildītu vismaz minimālās 

energoefektivitātes prasības, kuras tā ir 

noteikusi, piemērojot Direktīvas 

2010/31/ES 4. pantu. No 2021. gada 1. 

janvāra šo punktu piemēro visām 

apsildāmām un/vai dzesējamām ēkām, 

kuras ir publisko iestāžu īpašumā vai 

izmantošanā, pienācīgi ņemot vērā to 

attiecīgo kompetenci un administratīvo 

struktūru. 

3 % normu aprēķina, pamatojoties uz 

attiecīgās dalībvalsts centrālās valdības 

īpašumā esošo un izmantoto ēku, kuru 

kopējā izmantojamā platība ir lielāka par 

500 m2, kopējo platību, kas katra gada 1. 

janvārī neatbilst valsts minimālajām 

energoefektivitātes prasībām, kuras 

noteiktas, piemērojot Direktīvas 

2010/31/ES 4. pantu. Sākot ar 2015. gada 

9. jūliju minēto robežvērtību samazina līdz 

250 m2. 

3 % normu aprēķina, pamatojoties uz 

attiecīgās dalībvalsts centrālās valdības 

īpašumā esošo un izmantoto ēku, kuru 

kopējā izmantojamā platība ir lielāka par 

500 m2, kopējo platību, kas katra gada 

1. janvārī neatbilst valsts minimālajām 

energoefektivitātes prasībām, kuras 

noteiktas, piemērojot 

Direktīvas 2010/31/ES 4. pantu.  Sākot ar 

2015. gada 9. jūliju minēto robežvērtību 

samazina līdz 250 m2 un no 2021. gada 

1. janvāra attiecina uz publisko iestāžu 

īpašumā esošām un izmantotām ēkām, 

pienācīgi ņemot vērā to attiecīgās 

kompetences un administratīvo struktūru. 

Ja dalībvalsts ir paredzējusi, ka 

pienākums ik gadu renovēt 3 % no 

kopējās platības attiecas uz ēku platībām, 

kas atrodas tādu administratīvās 

pārvaldes iestāžu īpašumā un lietošanā, 

kuras pārstāv par centrālo valdību 

zemāku līmeni, 3 % normu aprēķina, 

pamatojoties uz attiecīgās dalībvalsts 

centrālās valdības un to administratīvās 

pārvaldes iestāžu īpašumā esošo un 

izmantoto ēku, kuru kopējā izmantojamā 

platība ir lielāka par 500 m2 un, sākot ar 

2015. gada 9. jūliju – lielāka par 250 m2, 

kopējo platību, kas katra gada 1. janvārī 

neatbilst valsts minimālajām 

energoefektivitātes prasībām, kuras 
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noteiktas, piemērojot Direktīvas 

2010/31/ES 4. pantu. 

Īstenojot centrālās valdības ēku 

visaptverošas renovācijas pasākumus 

saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, 

dalībvalstis var izvēlēties tos attiecināt uz 

visu ēku, tostarp ēkas ārējo struktūru, 

iekārtojumu, izmantošanu un uzturēšanu. 

Īstenojot publisko iestāžu ēku 

visaptverošas renovācijas pasākumus 

saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, 

dalībvalstis var izvēlēties tos attiecināt uz 

visu ēku, tostarp ēkas ārējo struktūru, 

iekārtojumu, izmantošanu un uzturēšanu. 

Dalībvalsts nosaka, ka energoefektivitātes 

pasākumos prioritāte ir tām centrālās 

valdības ēkām, kurām ir viszemākā 

energoefektivitāte, ja minēto pasākumu 

īstenošana ir rentabla un tehniski 

iespējama. 

Dalībvalsts nosaka, ka energoefektivitātes 

pasākumos prioritāte ir tām publisko 

iestāžu ēkām, kurām ir viszemākā 

energoefektivitāte, ja minēto pasākumu 

īstenošana ir rentabla un tehniski 

iespējama. 

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 

nenoteikt vai nepiemērot 1. punktā minētās 

prasības šādām ēku kategorijām: 

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 

nenoteikt vai nepiemērot 1. punktā minētās 

prasības šādām ēku kategorijām: 

a)  ēkām, ko oficiāli aizsargā kā daļu 

no klasificētas vides vai to īpašās 

arhitektūras un vēsturiskās vērtības dēļ, 

tiktāl, ciktāl konkrētu minimālo 

energoefektivitātes prasību izpilde 

nepieņemami izmainītu to raksturu vai 

izskatu; 

a)  ēkām, ko oficiāli aizsargā kā daļu 

no klasificētas vides vai to īpašās 

arhitektūras un vēsturiskās vērtības dēļ, 

tiktāl, ciktāl konkrētu minimālo 

energoefektivitātes prasību izpilde 

nepieņemami izmainītu to raksturu vai 

izskatu; 

b)  ēkām, kuras ir bruņoto spēku vai 

centrālās valdības īpašumā un kalpo valsts 

aizsardzības mērķiem, izņemot bruņoto 

spēku un citu valsts aizsardzības iestāžu 

personālam paredzētas atsevišķas 

dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 

b)  ēkām, kuras ir bruņoto spēku vai 

centrālās valdības īpašumā un kalpo valsts 

aizsardzības mērķiem, izņemot bruņoto 

spēku un citu valsts aizsardzības iestāžu 

personālam paredzētas atsevišķas 

dzīvojamās telpas vai biroja ēkas; 

c)  ēkām, kas kalpo par kulta vietām un 

ko izmanto reliģiskām darbībām. 

c)  ēkām, kas kalpo par kulta vietām un 

ko izmanto reliģiskām darbībām. 

3. Ja dalībvalsts attiecīgajā gadā 

renovē vairāk nekā 3 % centrālās valdības 

ēku kopējās platības, tā papildus renovēto 

platību var ieskaitīt jebkurā no trim 

iepriekšējo vai nākamo gadu ikgadējā 

renovācijas normā. 

3. Ja dalībvalsts attiecīgajā gadā 

renovē vairāk nekā 3 % centrālās valdības 

ēku kopējās platības, tā papildus renovēto 

platību var ieskaitīt jebkurā no trim 

iepriekšējo vai nākamo gadu ikgadējā 

renovācijas normā. 

4. Dalībvalstis var centrālās valdības 

ēku ikgadējā renovācijas normā ieskaitīt 

jaunas ēkas, ko tās izmanto un kas ir to 

īpašumā, aizstājot centrālās valdības 

konkrētas ēkas, kuras ir nojauktas divu 

iepriekšējo gadu laikā, vai ēkas, kas divu 

iepriekšējo gadu laikā ir pārdotas, 

4. Dalībvalstis var publisko iestāžu 

ēku ikgadējā renovācijas normā ieskaitīt 

jaunas ēkas, ko tās izmanto un kas ir to 

īpašumā, aizstājot publisko iestāžu 

konkrētas ēkas, kuras ir nojauktas divu 

iepriekšējo gadu laikā, vai ēkas, kas divu 

iepriekšējo gadu laikā ir pārdotas, 
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nojauktas vai izņemtas no ekspluatācijas 

citu ēku intensīvāka izmantojuma dēļ. 

nojauktas vai izņemtas no ekspluatācijas 

citu ēku intensīvāka izmantojuma dēļ. 

5. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis 

līdz 2013. gada 31. decembrim sagatavo un 

publisko to centrālās valdības apsildāmo 

un/vai dzesējamo ēku sarakstu, kuru kopējā 

izmantojamā platība ir lielāka par 500 m2, 

un, – sākot ar 2015. gada 9. jūliju – to ēku 

sarakstu, kuru kopējā izmantojamā platība 

ir lielāka par 250 m2, izņemot ēkas, uz 

kurām attiecas 2. punktā minētais 

atbrīvojums. Sarakstā norāda šādus datus: 

5. Piemērojot 1. punktu, dalībvalstis 

līdz 2013. gada 31. decembrim sagatavo un 

publisko to publisko iestāžu apsildāmo 

un/vai dzesējamo ēku sarakstu, kuru kopējā 

izmantojamā platība ir lielāka par 500 m2, 

un, – sākot ar 2015. gada 9. jūliju − to ēku 

sarakstu, kuru kopējā izmantojamā platība 

ir lielāka par 250 m2, izņemot ēkas, uz 

kurām attiecas 2. punktā minētais 

atbrīvojums. Sarakstā norāda šādus datus: 

a)  platību m2; un a)  platību m2 un 

b)  katras ēkas energoefektivitāti vai 

atbilstīgos datus par enerģijas patēriņu. 

b)  katras ēkas energoefektivitāti 

 c)  faktiski izmērīto enerģijas 

patēriņu; 

6. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 7. 

pantu, dalībvalstis var izvēlēties alternatīvu 

pieeju šā panta 1. līdz 5. punktam, īstenojot 

citus rentablus pasākumus, tostarp pilnīgu 

renovāciju, kā arī pasākumus nolūkā mainīt 

ēku izmantotāju paradumus, lai līdz 2020. 

gadam savas centrālās valdības īpašumā 

esošajās un izmantotajās ēkās, panāktu 

tādu enerģijas ietaupījuma apjomu, kas ir 

vismaz līdzvērtīgs 1. punktā noteiktajam 

apjomam, un kas tiek ziņots ik gadu. 

6. Neskarot Direktīvas 2010/31/ES 

7. pantu, dalībvalstis var izvēlēties 

alternatīvu pieeju šā panta 1. līdz 

5. punktam, īstenojot citus rentablus 

pasākumus, tostarp pilnīgu renovāciju, kā 

arī pasākumus nolūkā mainīt ēku 

izmantotāju paradumus, lai līdz 

2030. gadam savu publisko iestāžu 

īpašumā esošajās un izmantotajās ēkās, 

panāktu tādu enerģijas ietaupījuma apjomu, 

kas ir vismaz līdzvērtīgs 1. punktā 

noteiktajam apjomam, un kas tiek ziņots ik 

gadu. 

Piemērojot šādu alternatīvu pieeju, 

dalībvalstis var aplēst enerģijas 

ietaupījumu, ko nodrošinātu 1. līdz 4. 

punkta īstenošana, izmantojot atbilstīgas 

standartvērtības saistībā ar centrālās 

valdības atsauces ēku enerģijas patēriņu 

pirms un pēc renovācijas, kā arī ņemot vērā 

aplēses par to ēku fonda platību. Centrālās 

valdības atsauces ēku kategorijām ir 

jāatbilst šādu ēku fondam. 

Piemērojot šādu alternatīvu pieeju, 

dalībvalstis var aplēst enerģijas 

ietaupījumu, ko nodrošinātu 1. līdz 

4. punkta īstenošana, izmantojot atbilstīgas 

standartvērtības saistībā ar publisko iestāžu 

atsauces ēku enerģijas patēriņu pirms un 

pēc renovācijas, kā arī ņemot vērā aplēses 

par to ēku fonda platību. Publiskās 

iestādes atsauces ēku kategorijām ir 

jāatbilst šādu ēku fondam. 

Dalībvalstis, kas izvēlas alternatīvo 

iespēju, līdz 2013. gada 31. decembrim 

paziņo Komisijai alternatīvos pasākumus, 

ko tās plāno pieņemt, norādot, kā ar šiem 

pasākumiem tiks panākti līdzvērtīgi 

energoefektivitātes uzlabojumi centrālajai 

Dalībvalstis, kas izvēlas alternatīvo 

iespēju, sešu mēnešu laikā pēc šīs 

direktīvas stāšanās spēkā paziņo Komisijai 

alternatīvos pasākumus, ko tās plāno 

pieņemt, norādot, kā ar šiem pasākumiem 

tiks panākti līdzvērtīgi energoefektivitātes 
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valdībai piederošajās ēkās. uzlabojumi publiskai iestādei piederošajās 

ēkās. 

7. Dalībvalstis, pienācīgi ņemot vērā 

publisko struktūru attiecīgo kompetenci un 

administratīvo organizāciju, mudina 

publiskās struktūras, tostarp reģionāla un 

vietēja līmeņa struktūras, un sociālo 

mājokļu struktūras, kas ir publisko tiesību 

subjekti: 

7. Dalībvalstis, pienācīgi ņemot vērā 

publisko struktūru attiecīgo kompetenci un 

administratīvo organizāciju, mudina 

publiskās struktūras, tostarp reģionāla un 

vietēja līmeņa struktūras, un sociālo 

mājokļu struktūras, kas ir publisko tiesību 

subjekti: 

a)  pieņemt energoefektivitātes plānu, 

atsevišķu vai kā daļu no plašāka klimata 

vai vides plāna, kurā iekļauti konkrēti 

enerģijas taupīšanas un energoefektivitātes 

mērķi un darbības, nolūkā sekot centrālās 

valdības ēku piemēram, kas izklāstīts 1., 5. 

un 6. punktā; 

a)  pieņemt energoefektivitātes plānu 

un ilgtermiņa renovācijas stratēģiju katrai 

ēkai, atsevišķu vai kā daļu no plašāka 

klimata vai vides plāna, kurā iekļauti 

konkrēti enerģijas taupīšanas un 

energoefektivitātes mērķi, kā arī dzīves 

cikla izmaksu novērtējumi un darbības, 

nolūkā sekot publiskas iestādes ēku 

piemēram, kas izklāstīts 1., 5. un 6. punktā; 

b)  ieviest energovadības sistēmu, 

tostarp energoauditus, kā daļu no sava 

plāna īstenošanas; 

b)  ieviest energovadības sistēmu, 

tostarp energoauditus, kā daļu no sava 

plāna īstenošanas; 

c)  vajadzības gadījumā izmantot 

energopakalpojumu uzņēmumus un 

energoefektivitātes līgumu slēgšanu, lai 

finansētu renovācijas un īstenotu plānus 

energoefektivitātes uzturēšanai un 

uzlabošanai ilgtermiņā. 

c)  vajadzības gadījumā izmantot 

energopakalpojumu uzņēmumus un 

energoefektivitātes līgumu slēgšanu, lai 

finansētu renovācijas un īstenotu plānus 

energoefektivitātes uzturēšanai un 

uzlabošanai ilgtermiņā. 

 7.a Dalībvalstis ziņo par ikgadējiem 

enerģijas ietaupījumiem, kas iegūti 

renovāciju rezultātā, tostarp par pilnīgu 

renovāciju daļu, un par renovēto kopējo 

platību saskaņā ar Pārvaldības regulas [ ] 

19. pantu. 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

7. pants – virsraksts un 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Energoekonomijas pienākums Energoekonomijas atbalsta shēmas 

1. Dalībvalstis sasniedz vismaz šādu 1. Lai nodrošinātu Savienības 2050. gada 
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kumulatīvu enerģijas galapatēriņa 

ietaupījumu: 
klimata un enerģētikas mērķu un Parīzes 

nolīgumā izvirzīto ilgtermiņa mērķu 

izpildi, 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 1,5 % apmērā no ikgadējā 

enerģijas pārdošanas apjoma 

galalietotājiem, aprēķinot to kā vidējo no 

pēdējo triju gadu rādītājiem pirms 2019. 

gada 1. janvāra; 

 ba) no 2031. gada 1. janvāra līdz 

2040. 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 

2029. gada 1. janvāra; 

 bb) no 2041. gada 1. janvāra līdz 2050. 

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 

2039. gada 1. janvāra. 

 Ja Komisijas izvērtēšanā norādīts, ka 

nepieciešams pielāgojums, dalībvalstis 

pielāgo savu ikgadējo ietaupījumu 

pienākumu saskaņā ar šādiem periodiem: 

no 2014. līdz 2020. gadam, no 2021. līdz 

2030. gadam, no 2031. līdz 2040. gadam 

un no 2041. līdz 2050. gadam. 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 
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Direktīva 2012/27/ES 

7. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 mērķus. 

Dalībvalstis turpina panākt jaunus 

ikgadējus ietaupījumus 1,5 % apmērā 

2031.–2040. gada un 2041.–2050. gada 

periodā, ja vien uz objektīviem un 

nediskriminējošiem kritērijiem balstītā 

izvērtēšanā, ko Komisija veic līdz 

2027. gadam un pēc tam reizi 10 gados, 

nav secināts, ka, lai sasniegtu Savienības 

2050. gadam izvirzītos enerģētikas, klimata 

un dekarbonizācijas ilgtermiņa mērķus, 

pienākums par ikgadēju ietaupījumu 

sasniegšanu būtu jāpielāgo. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

 7. pants – 1. punkts – 3. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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. 

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, neatkarīgi no tā, 

vai tie 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 jaunus ietaupījumus. 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 
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Direktīva 2012/27/ES 

 7. pants – 1. punkts – 4. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minētajos aprēķinos var daļēji vai pilnībā 

neiekļaut to pārdotās enerģijas apjomu, ko 

izmanto transportam. 

No 2014. gada līdz 2020. gadam minētajos 

aprēķinos var daļēji vai pilnībā neiekļaut to 

pārdotās enerģijas apjomu, ko izmanto 

transportam. No 2021. gada minētajos 

aprēķinos nevar neiekļaut to pārdotās 

enerģijas apjomu, ko izmanto 

transportam. 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

7. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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), b), ba) 

un bb) apakšpunktā minētajā periodā, ar 

nosacījumu, ka katra perioda beigās ir 

panākti vajadzīgie kumulatīvie ietaupījumi. 

Pamatojums 

Minētos noteikumus būtu jāpiemēro arī laikā no 2030. gada līdz 2050. gadam, lai 

nodrošinātu stabilu regulējumu, kas nepieciešams investīcijām. 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

 7. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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: 

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

a) izdarīt 1. punkta a) apakšpunktā 

prasīto aprēķinu, izmantojot šādas vērtības: 

1 % 2014. un 2015. gadā; 1,25 % 2016 un 
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2017. gadā; 1,5 % 2018., 2019. un 2020. 

gadā; 

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; 

 

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. 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;  

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 

 

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. 

 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

7. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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 

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 
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atsevišķi: 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) un c) 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), ba) un 

bb) apakšpunktā minētajā periodā 

panākamo enerģijas ietaupījumu, 

dalībvalstis var izmantot 2. punkta 

c) apakšpunktu. 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

7. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Dalībvalstis pierāda, ka gadījumos, 

kad politikas pasākumu vai atsevišķu 

darbību ietekme pārklājas, nenotiek 

enerģijas ietaupījuma dubulta uzskaite. 

7. Dalībvalstis, atzīstot, ka primārās 

enerģijas un gala enerģijas efektivitātes 

ieguvumi ir papildinoši, pierāda, ka 

gadījumos, kad politikas pasākumu vai 

atsevišķu darbību ietekme pārklājas, 

nenotiek enerģijas ietaupījuma dubulta 

uzskaite. 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

7.a pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7.a pants 7.a pants 

Energoefektivitātes pienākuma shēmas Energoefektivitātes atbalsta shēmas 

1. Ja dalībvalstis nolemj izmantot 

energoefektivitātes pienākuma shēmu, lai 

izpildītu savas saistības panākt 7. panta 1. 

1. Ja dalībvalstis nolemj izmantot 

energoefektivitātes pienākuma shēmu, lai 

izpildītu savas saistības panākt 7. panta 1. 
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punktā noteikto ietaupījumu apjomu, tās 

nodrošina, ka šā panta 2. punktā minētās 

atbildīgās puses, kas darbojas katras 

dalībvalsts teritorijā, neskarot 7. panta 2. 

punktu, izpilda 7. panta 1. punkta prasību 

par kumulatīvu enerģijas galapatēriņa 

ietaupījumu.  

punktā noteikto ietaupījumu apjomu, tās 

nodrošina, ka šā panta 2. punktā minētās 

atbildīgās puses, kas darbojas katras 

dalībvalsts teritorijā, neskarot 7. panta 2. 

punktu, izpilda 7. panta 1. punkta prasību 

par kumulatīvu enerģijas galapatēriņa 

ietaupījumu.  

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, izraugās atbildīgās puses no 

energosadales uzņēmumiem un/vai 

enerģijas mazumtirdzniecības 

uzņēmumiem, kuri darbojas to teritorijā, un 

to vidū var būt transportlīdzekļu degvielas 

izplatītāji vai transportlīdzekļu degvielas 

mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 

darbojas to teritorijā. Pienākuma izpildei 

nepieciešamo enerģijas ietaupījumu 

apjomu dalībvalsts izraudzītās atbildīgās 

puses galalietotāju vidū panāk neatkarīgi 

no saskaņā ar 7. panta 1. punktu veiktā 

aprēķina, vai, ja dalībvalstis tā nolēmusi, ar 

sertificētiem ietaupījumiem, ko panākušas 

citas personas, kā izklāstīts 5. punkta b) 

apakšpunktā. 

2. Dalībvalstis, pamatojoties uz 

objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem, izraugās atbildīgās puses no 

energosadales uzņēmumiem un/vai 

enerģijas mazumtirdzniecības 

uzņēmumiem, kuri darbojas to teritorijā, un 

to vidū ir transportlīdzekļu degvielas 

izplatītāji un transportlīdzekļu degvielas 

mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas 

darbojas to teritorijā. Pienākuma izpildei 

nepieciešamo enerģijas ietaupījumu 

apjomu dalībvalsts izraudzītās atbildīgās 

puses galalietotāju vidū panāk neatkarīgi 

no saskaņā ar 7. panta 1. punktu veiktā 

aprēķina, vai, ja dalībvalstis tā nolēmusi, ar 

sertificētiem ietaupījumiem, ko panākušas 

citas personas, kā izklāstīts 5. punkta b) 

apakšpunktā. 

3. No katras atbildīgās puses prasīto 

enerģijas ietaupījumu apjomu dalībvalstis 

izsaka vai nu kā enerģijas galapatēriņu, vai 

kā primārās enerģijas patēriņu. Prasītā 

enerģijas ietaupījumu apjoma izteikšanai 

izvēlēto metodi izmanto arī, lai aprēķinātu 

atbildīgo pušu deklarētos ietaupījumus. 

Piemēro IV pielikumā noteiktos pārrēķina 

koeficientus. 

3. No katras atbildīgās puses prasīto 

enerģijas ietaupījumu apjomu dalībvalstis 

izsaka vai nu kā enerģijas galapatēriņu, vai 

kā primārās enerģijas patēriņu. Prasītā 

enerģijas ietaupījumu apjoma izteikšanai 

izvēlēto metodi izmanto arī, lai aprēķinātu 

atbildīgo pušu deklarētos ietaupījumus. 

Piemēro IV pielikumā noteiktos pārrēķina 

koeficientus. 

4. Dalībvalstis ievieš mērīšanas, 

kontroles un verifikācijas sistēmu, saskaņā 

ar kuru tiek dokumentēti revidēta vismaz 

statistiski nozīmīga un reprezentatīva izlase 

no atbildīgo pušu īstenotajiem 

energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumiem Minēto mērīšanu, kontroli un 

verifikāciju veic neatkarīgi no atbildīgajām 

pusēm. 

4. Dalībvalstis ievieš mērīšanas, 

kontroles un verifikācijas sistēmu, saskaņā 

ar kuru tiek dokumentēti revidēta vismaz 

statistiski nozīmīga un reprezentatīva izlase 

no atbildīgo pušu īstenotajiem 

energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumiem Minēto mērīšanu, kontroli un 

verifikāciju veic neatkarīgi no atbildīgajām 

pusēm. 

5. Energoefektivitātes pienākuma 

shēmas ietvaros dalībvalstis: 

5. Energoefektivitātes atbalsta shēmas 

ietvaros dalībvalstis: 

a) to uzliktajos energotaupības 

pienākumos iestrādā prasības ar sociālu 

a) to uzliktajos energotaupības 

pienākumos iestrādā un publisko prasības 
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mērķi, piemēram, nosaka, ka daļa no 

energoefektivitātes pasākumiem prioritārā 

kārtā jāīsteno enerģētiskās nabadzības 

skartās mājsaimniecībās un sociālajās 

mājās; 

ar sociālu mērķi, piemēram, nosaka, ka 

ievērojama daļa no energoefektivitātes 

pasākumiem prioritārā kārtā jāīsteno 

mājsaimniecībās ar zemiem ienākumiem, 

kas pakļautas enerģētiskās nabadzības 

riskam, vai sociālajās mājās un veicina 

piekļuvi nepieciešamajam finansiālajam 

atbalstam ar piemērotu finanšu 

instrumentu palīdzību; 

b) var atļaut atbildīgajām pusēm 

pienākumu izpildē ieskaitīt sertificētus 

enerģijas ietaupījumus, ko panākuši 

energopakalpojumu sniedzēji vai citas 

trešās puses, tostarp arī tad, ja atbildīgās 

puses pasākumus veicina ar citu valsts 

apstiprinātu struktūru vai publisko iestāžu 

starpniecību, un tas var notikt un var arī 

nenotikt oficiālu partnerību ietvaros un var 

būt kombinācijā ar citiem finansējuma 

avotiem. Ja dalībvalstis to atļauj, tad tās 

nodrošina, ka ir ieviests skaidrs, 

pārredzams un visiem tirgus dalībniekiem 

pieejams apstiprināšanas process, kura 

mērķis ir sertifikācijas izmaksu 

samazināšana;  

b) atļauj atbildīgajām pusēm 

pienākumu izpildē ieskaitīt sertificētus 

enerģijas ietaupījumus, ko panākuši 

energopakalpojumu sniedzēji vai citas 

trešās puses, tostarp arī tad, ja atbildīgās 

puses pasākumus veicina ar citu valsts 

apstiprinātu struktūru, piemēram, sociālo 

mājokļu nodrošinātāju, vai publisko 

iestāžu starpniecību, un tas var notikt un 

var arī nenotikt oficiālu partnerību ietvaros 

un var būt kombinācijā ar citiem 

finansējuma avotiem. Ja dalībvalstis to 

atļauj, tad tās nodrošina, ka ir ieviests 

skaidrs, pārredzams un visiem tirgus 

dalībniekiem pieejams apstiprināšanas 

process, kura mērķis ir sertifikācijas 

izmaksu samazināšana;  

c) var atļaut atbildīgajām pusēm 

pienākumu izpildē ieskaitīt konkrētā gadā 

panāktus ietaupījumus, it kā tie īstenībā 

būtu panākti vai nu kādā no iepriekšējiem 

četriem gadiem vai kādā no nākamajiem 

trim gadiem, ar nosacījumu, ka netiek 

pārsniegts 7. panta 1. punktā minētā 

ietaupījumu perioda beigu termiņš.  

c) var atļaut atbildīgajām pusēm 

pienākumu izpildē ieskaitīt konkrētā gadā 

panāktus ietaupījumus, it kā tie īstenībā 

būtu panākti vai nu kādā no iepriekšējiem 

četriem gadiem vai kādā no nākamajiem 

trim gadiem, ar nosacījumu, ka netiek 

pārsniegts 7. panta 1. punktā minētā 

ietaupījumu perioda beigu termiņš.  

6. Reizi gadā dalībvalstis publicē 

katras atbildīgās puses vai atbildīgo pušu 

apakškategorijas panāktos enerģijas 

ietaupījumus, kā arī kopējos shēmā 

panāktos ietaupījumus. 

6. Reizi gadā dalībvalstis publicē 

katras atbildīgās puses vai atbildīgo pušu 

apakškategorijas panāktos enerģijas 

ietaupījumus, kā arī kopējos shēmā 

panāktos ietaupījumus. 

 

 Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 
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Direktīva 2012/27/ES 

7.b pants  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7.b pants 7.b pants 

Alternatīvi politikas pasākumi Alternatīvi politikas pasākumi 

1. Ja dalībvalstis nolemj izmantot 

alternatīvus politikas pasākumus, lai 

izpildītu savas saistības panākt 7. panta 1. 

punktā noteikto ietaupījumu apjomu, tās 

nodrošina, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu 

prasītos enerģijas ietaupījumus panāk no 

galalietotājiem.  

1. Ja dalībvalstis nolemj izmantot 

alternatīvus politikas pasākumus, lai 

izpildītu savas saistības panākt 7. panta 1. 

punktā noteikto ietaupījumu apjomu, tās 

nodrošina, ka saskaņā ar 7. panta 1. punktu 

prasītos enerģijas ietaupījumus panāk no 

galalietotājiem.  

2. Izstrādājot alternatīvus politikas 

pasākumus enerģijas ietaupījumu 

panākšanai, dalībvalstis ņem vērā, kā tie 

ietekmēs enerģētiskās nabadzības skartās 

mājsaimniecības. 

2. Izstrādājot alternatīvus politikas 

pasākumus enerģijas ietaupījumu 

panākšanai un lai nodrošinātu, ka tiek 

veikta vērienīga esošo ēku renovācija 

attiecībā uz to energoefektivitāti, 

dalībvalstis izveido pasākumus, kas 

paredzēti enerģētiskās nabadzības 

apdraudētām zemu ienākumu 

mājsaimniecībām vai sociālajiem 

mājokļiem. Minētos noteikumus publisko. 

3. Attiecībā uz visiem pasākumiem, 

kas nav nodokļu pasākumi, dalībvalstis 

ievieš mērīšanas, kontroles un verifikācijas 

sistēmu, saskaņā ar kuru tiek dokumentēti 

revidēta vismaz statistiski nozīmīga un 

reprezentatīva izlase no iesaistīto vai 

pilnvaroto pušu īstenotajiem 

energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumiem. Minēto mērīšanu, kontroli un 

verifikāciju veic neatkarīgi no iesaistītajām 

vai pilnvarotajām pusēm."; 

3. Attiecībā uz visiem pasākumiem, 

kas nav nodokļu pasākumi, dalībvalstis 

ievieš mērīšanas, kontroles un verifikācijas 

sistēmu, saskaņā ar kuru tiek dokumentēti 

revidēta vismaz statistiski nozīmīga un 

reprezentatīva izlase no iesaistīto vai 

pilnvaroto pušu īstenotajiem 

energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumiem. Minēto mērīšanu, kontroli un 

verifikāciju veic neatkarīgi no iesaistītajām 

vai pilnvarotajām pusēm. 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns) 

Direktīva 2012/27/ES 

 8. pants – 4. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (4a) direktīvas 8. panta 4. punktu 



 

PE604.565v05-00 32/50 AD\1134684LV.docx 

LV 

aizstāj ar šādu: 

“4. Dalībvalstis nodrošina, lai 

uzņēmumos, kas nav MVU, energoauditi 

tiktu veikti līdz 2015. gada 5. decembrim 

un lai tos neatkarīgā un rentablā veidā 

veiktu kvalificēti un/vai akreditēti eksperti 

vai ieviestu un uzraudzītu neatkarīgas 

iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un 

lai pēc tam tos veiktu vismaz ik pēc 

četriem gadiem pēc dienas, kad veikts 

iepriekšējais energoaudits.” 

“4. Dalībvalstis nodrošina, lai 

uzņēmumos, kas nav MVU, energoauditi 

tiktu veikti līdz 2015. gada 5. decembrim 

un lai tos neatkarīgā un rentablā veidā 

veiktu kvalificēti un/vai akreditēti eksperti 

vai ieviestu un uzraudzītu neatkarīgas 

iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un 

lai pēc tam tos veiktu vismaz ik pēc 

četriem gadiem pēc dienas, kad veikts 

iepriekšējais energoaudits. 

 Dalībvalstis paredz stimulus MVU, kuru 

energopatēriņš uz apgrozījumu ir lielāks 

nekā vidēji ES, šajā punktā noteikto 

prasību izpildīšanai.” 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4.b punkts (jauns) 

Direktīva 2012/27/ES 

8. pants – 6. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (4b) direktīvas 8. panta 6. punktu 

aizstāj ar šādu: 

6. Šā panta 4. punktā noteiktās 

prasības nepiemēro uzņēmumiem, kuri nav 

MVU un kuri īsteno energovadības vai 

vides vadības sistēmu, ko atbilstīgi 

attiecīgiem Eiropas vai starptautiskiem 

standartiem ir sertificējusi neatkarīga 

struktūra, ar noteikumu, ka dalībvalstis 

nodrošina, ka attiecīgajā vadības sistēmā 

ietilpst energoaudita veikšana, 

pamatojoties uz minimālajiem kritērijiem, 

kuri balstīti uz VI pielikumu. 

“6. Šā panta 4. punktā noteiktās 

prasības nepiemēro uzņēmumiem, kuri nav 

MVU, un uzņēmumiem, kas ir MVU ar 

augstu enerģijas patēriņu uz vienu 

darbinieku vai uz vienu apgrozījuma 

vienību, un kuri īsteno energovadības vai 

vides vadības sistēmu, ko atbilstīgi 

attiecīgiem Eiropas vai starptautiskiem 

standartiem ir sertificējusi neatkarīga 

struktūra, ar noteikumu, ka dalībvalstis 

nodrošina, ka attiecīgajā vadības sistēmā 

ietilpst energoaudita veikšana, 

pamatojoties uz minimālajiem kritērijiem, 

kuri balstīti uz VI pielikumu.” 

 

Grozījums Nr.  37 
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Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2012/27/ES 

9. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, lai dabasgāzes 

galalietotājiem, ciktāl tas ir tehniski 

iespējams, finansiāli saprātīgi un 

proporcionāli saistībā ar potenciālo 

enerģijas ietaupījumu, tiktu nodrošināti tādi 

individuāli skaitītāji par konkurētspējīgu 

cenu, kuri precīzi atspoguļo galalietotāja 

faktisko enerģijas patēriņu un sniedz 

informāciju par lietošanas faktisko ilgumu. 

Dalībvalstis nodrošina, lai dabasgāzes 

galalietotājiem, ciktāl tas ir tehniski 

iespējams, finansiāli saprātīgi un 

proporcionāli saistībā ar potenciālo 

enerģijas ietaupījumu, tiktu nodrošināti tādi 

individuāli skaitītāji par konkurētspējīgu 

cenu, kuri precīzi atspoguļo galalietotāja 

faktisko enerģijas patēriņu un sniedz 

informāciju par lietošanas faktisko ilgumu. 

Pamatojums 

Patērētājiem ir tiesības uz skaidru, saprotamu un savlaicīgu informāciju par savu enerģijas 

patēriņu. Tomēr siltumenerģijas skaitītāju un siltummaksas sadalītāju izmantošana 

daudzdzīvokļu vai daudzfunkcionālās ēkās ir pamatota tikai tad, ja šāda darbība ir tehniski 

iespējama, rentabla un samērīga attiecībā pret iespējamo enerģijas ietaupījumu, citādi tā var 

radīt nevēlamas sekas, piemēram, radot jaunus enerģētiskās nabadzības riskus, nevis apkarot 

tos, un tā nedrīkst radīt šķēršļus citiem pasākumiem, kas klientiem nodrošinātu lielākus 

energoefektivitātes ieguvumus. 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

9.a pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9.a pants 9.a pants 

Centralizētās siltumapgādes, centralizētās 

dzesēšanas un mājsaimniecības karstā ūdens 

apgādes uzskaite, dalītā uzskaite un izmaksu 

sadale 

Centralizētās siltumapgādes, centralizētās 

dzesēšanas un mājsaimniecības karstā ūdens 

apgādes uzskaite, dalītā uzskaite un izmaksu 

sadale 

1. Dalībvalstis nodrošina, lai centralizētās 

siltumapgādes, centralizētās dzesēšanas un 

mājsaimniecības karstā ūdens apgādes 

galalietotājiem par konkurētspējīgu cenu 

tiktu nodrošināti skaitītāji, kas precīzi 

atspoguļo galalietotāja faktisko enerģijas 

patēriņu. 

1. Dalībvalstis nodrošina, lai centralizētās 

siltumapgādes, centralizētās dzesēšanas un 

mājsaimniecības karstā ūdens apgādes 

galalietotājiem par konkurētspējīgu cenu 

tiktu nodrošināti skaitītāji, kas precīzi 

atspoguļo galalietotāja faktisko enerģijas 

patēriņu. 
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Ja ēkas siltumapgāde un dzesēšana vai 

apgāde ar karsto ūdeni tiek nodrošināta no 

centrāla avota, kas apkalpo vairākas ēkas, 

vai no centralizēta siltumapgādes vai 

dzesēšanas tīkla, tad siltuma vai karstā 

ūdens skaitītāju allaž uzstāda pie 

siltummaiņa vai piegādes punkta. 

Ja ēkas siltumapgāde, dzesēšana vai apgāde 

ar karsto ūdeni tiek nodrošināta no centrāla 

avota, kas apkalpo vairākas ēkas, vai no 

centralizēta siltumapgādes vai dzesēšanas 

tīkla, tad skaitītāju allaž uzstāda pie 

siltummaiņa vai piegādes punkta. 

2. Daudzdzīvokļu ēkās un 

daudzfunkcionālās ēkās, kuru siltumapgāde 

un dzesēšana tiek nodrošināta no centrāla 

avota vai no centralizētas siltumapgādes un 

dzesēšanas sistēmas, uzstāda individuālos 

skaitītājus, kas mēra siltumenerģijas vai 

dzesēšanas enerģijas vai karstā ūdens 

patēriņu katrā ēkas vienībā. 

2. Daudzdzīvokļu ēkās un 

daudzfunkcionālās ēkās, kuru siltumapgāde 

un dzesēšana tiek nodrošināta no centrāla 

avota vai no centralizētas siltumapgādes un 

dzesēšanas sistēmas, uzstāda individuālos 

skaitītājus, kas mēra siltumenerģijas vai 

dzesēšanas enerģijas vai karstā ūdens 

patēriņu katrā ēkas vienībā, ja šāda darbība 

ir tehniski iespējama, izmaksu ziņā efektīva 

un samērīga attiecībā pret potenciālo 

enerģijas ietaupījumu. 

Ja individuālu skaitītāju izmantošana nav 

tehniski iespējama vai nav rentabla, katrā 

ēkas vienībā siltumenerģijas vai dzesēšanas 

enerģijas mērīšanai izmanto individuālus 

siltummaksas sadalītājus, ar kuriem mēra 

siltumenerģijas patēriņu katrā radiatorā, ja 

vien attiecīgā dalībvalsts nav pierādījusi, ka 

šādu siltummaksas sadalītāju uzstādīšana 

nebūtu rentabla. Tādos gadījumos var 

apsvērt alternatīvas rentablas metodes 

siltumenerģijas patēriņa uzskaitei. Katra 

dalībvalsts skaidri nosaka un publicē 

nosacījumus, pie kādiem to uzskata par 

tehniski neiespējamu vai nerentablu. 

Ja individuālu skaitītāju izmantošana nav 

tehniski iespējama vai nav rentabla vai 

samērīga attiecībā pret potenciālo enerģijas 

ietaupījumu, katrā ēkas vienībā 

siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas 

mērīšanai izmanto individuālus 

siltummaksas sadalītājus, ar kuriem mēra 

siltumenerģijas patēriņu katrā radiatorā, ja 

vien attiecīgā dalībvalsts nav pierādījusi, ka 

šādu siltummaksas sadalītāju uzstādīšana 

nebūtu rentabla. Tādos gadījumos var 

apsvērt alternatīvas rentablas metodes 

siltumenerģijas patēriņa uzskaitei. Katra 

dalībvalsts skaidri nosaka un publicē 

nosacījumus, pie kādiem to uzskata par 

tehniski neiespējamu vai nerentablu. 

Jaunas ēkas, kas pieder pie pirmajā daļā 

minētajām ēkām, vai nozīmīgi atjaunotas 

(renovētas) ēkas, kā noteikts Direktīvā 

2010/31/ES, vienmēr aprīko ar 

individuāliem skaitītājiem. 

Jaunas ēkas, kas pieder pie pirmajā daļā 

minētajām ēkām, vai nozīmīgi atjaunotas 

(renovētas) ēkas, kā noteikts Direktīvā 

2010/31/ES, vienmēr aprīko ar individuāliem 

karstā ūdens skaitītājiem, ja šāda darbība ir 

tehniski iespējama, rentabla un samērīga 

attiecībā pret iespējamo enerģijas 

ietaupījumu un vienlaikus nodrošinot, ka tā 

nepalielina enerģētiskās nabadzības risku. 

3. Ja siltumapgāde un dzesēšana 

daudzdzīvokļu un daudzfunkcionālās ēkās 

tiek nodrošināta, izmantojot centralizētu 

siltumapgādi vai dzesēšanu, vai ja šādas 

3. Ja siltumapgāde un dzesēšana 

daudzdzīvokļu un daudzfunkcionālās ēkās 

tiek nodrošināta, izmantojot centralizētu 

siltumapgādi vai dzesēšanu, vai ja šādas ēkas 
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ēkas galvenokārt izmanto savas 

koplietošanas apkures vai dzesēšanas 

sistēmas, dalībvalstis ievieš pārredzamus 

noteikumus par to, kā sadala izmaksas par 

siltumenerģijas, dzesēšanas enerģijas vai 

karstā ūdens patēriņu šādās ēkās, lai 

nodrošinātu, ka pārredzami un precīzi tiek 

uzskaitīts individuālais patēriņš, tostarp 

šāds: 

galvenokārt izmanto savas koplietošanas 

apkures vai dzesēšanas sistēmas, dalībvalstis 

ievieš un publisko pārredzamus valsts 

noteikumus par to, kā sadala izmaksas par 

siltumenerģijas, dzesēšanas enerģijas vai 

karstā ūdens patēriņu šādās ēkās, lai 

nodrošinātu, ka pārredzami un precīzi tiek 

uzskaitīts individuālais patēriņš, tostarp šāds: 

4. Šā panta nolūkā, sākot ar 2020. gada 1. 

janvāri, uzstāda attālināti nolasāmus 

skaitītājus un siltummaksas sadalītājus. 

4. Šā panta nolūkā, sākot ar 2020. gada 

1. janvāri, uzstāda attālināti nolasāmus 

skaitītājus un siltummaksas sadalītājus. 

Tehniskās iespējamības un rentabilitātes 

nosacījumi, kas izklāstīti 2. punkta pirmajā 

un otrajā daļā, paliek spēkā. 

No 2027. gada 1. janvāra jau uzstādīti, bet 

attālināti nenolasāmi skaitītāji un 

siltummaksas sadalītāji tiek aprīkoti ar šo 

funkciju vai aizstāti ar attālināti nolasāmām 

ierīcēm, izņemot gadījumus, ja attiecīgā 

dalībvalsts ir pierādījusi, ka tas nav 

rentabli.”; 

No 2027. gada 1. janvāra jau uzstādīti, bet 

attālināti nenolasāmi skaitītāji un 

siltummaksas sadalītāji tiek aprīkoti ar šo 

funkciju vai aizstāti ar attālināti nolasāmām 

ierīcēm, izņemot gadījumus, ja attiecīgā 

dalībvalsts ir pierādījusi, ka tas nav 

rentabli.”; 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts 

Direktīva 2012/27/ES 

10. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Saskaņā ar Direktīvu 2009/73/EK 

uzstādītie skaitītāji ļauj iegūt precīzu, 

faktiskajā patēriņā balstītu rēķinu 

informāciju. Dalībvalstis nodrošina, lai 

galalietotājiem būtu iespējams viegli 

piekļūt papildu informācijai par agrāko 

patēriņu detalizētu pašpārbaužu veikšanai. 

Saskaņā ar Direktīvu 2009/73/EK 

uzstādītie skaitītāji ļauj iegūt precīzu, 

faktiskajā patēriņā balstītu rēķinu 

informāciju. Dalībvalstis nodrošina, lai 

galalietotājiem būtu iespējams viegli 

piekļūt papildu informācijai par agrāko 

patēriņu detalizētu pašpārbaužu veikšanai. 

Lai galalietotājiem garantētu patērētāju 

privātumu, dalībvalstis nodrošina, ka 

skaitītāji ir droši attiecībā uz privātumu 

un ka tos izmanto saskaņā ar Regulas 

(ES) 2016/679 (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula (GDPR)) prasībām. 

Dalībvalstis ņem vērā arī to, cik svarīga ir 

mērierīču sistēmu izturība pret 
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kibernoziegumiem. Šajā sakarā Komisija 

līdz 2019. gada 1. janvārim pārbauda, vai 

Direktīva 2013/40/ES (par uzbrukumiem 

informācijas sistēmām) būtu jāatjaunina, 

lai iekļautu mēraparātu sistēmas. 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

10.a pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 

galapatērētājiem tiek sniegta precīza un uz 

faktisko patēriņu balstīta rēķinu un patēriņa 

informācija saskaņā ar VII a pielikuma 1. 

un 2. punktu, ja ir uzstādīti skaitītāji vai 

siltummaksas sadalītāji. 

Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 

galapatērētājiem tiek sniegta precīza un uz 

faktisko patēriņu vai siltummaksas 

sadalītāja rādījumiem balstīta rēķinu un 

patēriņa informācija saskaņā ar VII a 

pielikuma 1. un 2. punktu, ja ir uzstādīti 

skaitītāji vai siltummaksas sadalītāji. 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

10.a pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Dalībvalstis var izlemt, kas sniedz uz 

faktisko patēriņu vai siltummaksas 

sadalītāja rādījumiem balstītu rēķina un 

patēriņa informāciju galalietotājiem, 

proti, fiziskām vai juridiskām personām, 

kuras izmanto individuālu ēku vai ēkas 

daļu daudzdzīvokļu vai daudzfunkcionālā 

ēkā ar siltumapgādi, aukstumapgādi vai 

karstā ūdens apgādi no centrāla avota un 

kurām nav tieša vai atsevišķa līguma ar 

energopiegādātāju. 

Pamatojums 

The obligation of delivering billing and consumption information to final users is not always 
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possible to fulfil with heat cost allocators because they do not measure actual heat 

consumption and it will be very expensive and technically complicated replace them with 

energy meters. Billing information on heat consumption based on heat meter readings should 

be provided as a rule only to the final customer. The scope of information delivered to final 

users (in case they are not final customers), should be decided individually by Member States, 

taking into account the specificity of the building infrastructure in each area and the current 

legal status. 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

10.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) paredz, ka, ja ir pieejama 

informācija par galapatērētājiem 

izrakstītajiem enerģijas rēķiniem un agrāko 

patēriņu, to dara pieejamu galapatērētāja 

izraudzītam energopakalpojumu 

sniedzējam; 

a) paredz, ka, ja ir pieejama 

informācija par galaizmantotājiem 

izrakstītajiem enerģijas rēķiniem un agrāko 

patēriņu vai siltummaksas sadalītāja 

rādījumiem, to pēc galapatērētāja 

pieprasījuma dara pieejamu 

galaizmantotāja izraudzītam 

energopakalpojumu sniedzējam; 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

10.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) nodrošina, lai visiem 

galapatērētājiem saskaņā ar VII pielikuma 

3. punktu līdz ar rēķinu, kura pamatā ir 

faktiskais patēriņš, tiktu sniegta pienācīga 

informācija; 

c) nodrošina, lai visiem 

galaizmantotājiem saskaņā ar 

VIIa pielikuma 3. punktu līdz ar rēķinu, 

kura pamatā ir faktiskais patēriņš vai 

siltummaksas sadalītāja rādījumi, tiktu 

sniegta pienācīga informācija; 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11.a punkts (jauns) 
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Direktīva 2012/27/ES 

19.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 11.a iekļauj šādu 19.a pantu: 

 19.a pants 

 Eiropas banku finansējums 

energoefektivitātei 

 Eiropas Investīciju banka (EIB) un 

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 

banka (ERAB) pielāgo savus politikas 

mērķus, lai atzītu, ka energoefektivitāte ir 

jāuzskata par patstāvīgu enerģijas avotu, 

bet investīcijas energoefektivitātē par daļu 

no to infrastruktūras investīciju portfeļa. 

 EIB un ERAB, arī kopā ar valstu attīstību 

veicinošajām bankām, izstrādā, sagatavo 

un finansē programmas un projektus 

energoefektivitātes nozarē, tostarp arī 

attiecībā uz enerģētiski nabadzīgām 

mājsaimniecībām.  

 Dalībvalstis pilnībā izmanto iniciatīvas 

“Energoviedu ēku vieda finansēšana” 

iespējas un piedāvātos instrumentus. 

Pamatojums 

Ir vajadzīgas būtiskas izmaiņas, lai finanšu iestādes nodrošinātu finanšu instrumentus, kas ir 

piemēroti liela mēroga investīcijām energoefektivitātē. 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns) 

Direktīva 2012/27/ES 

24. pants – 4. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (12a) direktīvas 24. panta 4. punktu 

aizstāj ar šādu: 

4.  Komisija pārrauga šīs direktīvas 

īstenošanas ietekmi uz Direktīvu 

2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK un 

Direktīvu 2010/31/ES, kā arī uz Lēmumu 

“Komisija pārrauga ietekmi, kādu šīs 

direktīvas īstenošana atstāj uz Direktīvu 

2003/87/EK, Direktīvu 2009/28/EK un 

Direktīvu 2010/31/ES, kā arī Regulu Nr. .. 
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Nr. 406/2009/EK un rūpniecības nozarēm, 

jo īpaši tām, kas pakļautas ievērojamam 

oglekļa dioksīda emisijas pārvirzes 

riskam, kā noteikts Lēmumā 2010/2/ES. 

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta 

gāzu emisijas samazinājumiem, kas 

dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 

2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu 

Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes 

nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko 

groza Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai 

un ziņošanai un citas informācijas 

ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām), 

un katru gadu tā iesniedz ziņojumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei. Ja, 

pamatojoties uz kārtējiem ziņojumiem, 

Komisijai ir pierādījumi, ka šo politikas 

virzienu mijiedarbība rada nepareizu 

oglekļa tirgus darbību, tā iesniedz 

likumdošanas priekšlikumu, ierosinot 

pasākumus, lai uzlabotu tā darbību.” 

 (Priekšlikuma sākotnējam/pašreizējam (13) 

un (14) punktam numerācija tiks mainīta, 

un tie kļūs par attiecīgi (14) un (15) 

punktu.) 

Pamatojums 

Ņemot vērā pēc 2020. gada paredzamo nestabilo piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru, 

papildu pieprasījuma samazināšanās, ko izraisa ES ETS pārklāšanās ar citām klimata 

politikām, var radīt situāciju, ka kvotu piedāvājums pastāvīgi būs vienāds vai augstāks nekā 

attiecīgais pieprasījums. Tāpēc klimata politiku pārklāšanās negatīvo ietekmi vajadzētu 

neitralizēt, tirgus stabilitātes rezervē ievietojot kvotu apjomu, kas vienāds ar emisiju 

ietaupījumiem, kuri sasniegti ārpus ES ETS tirgus. 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 13. punkts 

Direktīva 2012/27/ES 

24. pants – 12. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. Komisija vēlākais līdz 2024 . gada 

28. februārim un pēc tam ik pēc pieciem 

gadiem izvērtē šo direktīvu un iesniedz 

ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei. Minētajam ziņojumam 

12. Komisija veic vispārēju šīs 

direktīvas pārskatīšanu vēlākais sešu 

mēnešu laikā pēc UNFCCC globālās 

izsvēršanas 2023. gadā un turpmāk pēc 

katras globālās izvēršanas, un iesniedz 
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vajadzības gadījumā pievieno 

priekšlikumus turpmākiem pasākumiem. 

ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei, novērtējot šīs direktīvas 

vispārējo efektivitāti un nepieciešamību 

pielāgot Savienības energoefektivitātes 

politiku atbilstīgi Parīzes nolīguma 

mērķiem. Minētajam ziņojumam 

vajadzības gadījumā pievieno 

priekšlikumus turpmākiem pasākumiem. 

Pamatojums 

Šīs direktīvas pārskatīšana jāskata jaunajā globālajā kontekstā pēc tam, kad tika pieņemts 

Parīzes nolīgums. Vērienīgi energoefektivitātes pasākumi būs galvenie instrumenti, īstenojot 

saistības, ko Eiropa uzņēmās saskaņā ar Parīzes nolīgumu. 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

1. pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 2012/27/ES 

IV pielikums – 3. zemsvītras piezīme 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) IV pielikuma 3. zemsvītras piezīmi 

aizstāj ar šādu: “(3) Piemērojams, ja 

enerģijas ietaupījumu aprēķina primārās 

enerģijas izteiksmē, izmantojot augšupēju 

pieeju, ko balsta uz enerģijas galapatēriņu. 

Attiecībā uz elektroenerģijas ietaupījumu 

(kWh) dalībvalstis drīkst piemērot 

standarta koeficientu 2,0. Dalībvalstis 

drīkst piemērot atšķirīgu koeficientu ar 

nosacījumu, ka to var pamatot. 

(a) IV pielikuma 3. zemsvītras piezīmi 

aizstāj ar šādu: “(3) Piemērojams, ja 

enerģijas ietaupījumu aprēķina primārās 

enerģijas izteiksmē, izmantojot augšupēju 

pieeju, ko balsta uz enerģijas galapatēriņu. 

Attiecībā uz elektroenerģijas ietaupījumu 

(kWh) dalībvalstis drīkst piemērot 

standarta koeficientu 2,0. Dalībvalstis 

drīkst piemērot atšķirīgu koeficientu ar 

nosacījumu, ka to var pamatot, atsaucoties 

uz nacionāliem apstākļiem, kas ietekmē 

primārās enerģijas patēriņu. Šiem 

apstākļiem vajadzētu būt pienācīgi 

pamatotiem, izmērāmiem un 

pārbaudāmiem, un to pamatā vajadzētu 

būt objektīviem un nediskriminējošiem 

kritērijiem. 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2012/27/ES 

V pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ir jāpierāda, ka ietaupījumi ir 

ietaupījumi papildus tiem, kuri rastos 

jebkurā gadījumā bez atbildīgo, iesaistīto 

vai pilnvaroto pušu un/vai īstenojošo 

publisko iestāžu darbības. Lai noteiktu, 

kādu ietaupījumu var deklarēt kā papildu 

ietaupījumu, dalībvalstis nosaka bāzlīniju, 

kura raksturo, kā enerģijas patēriņš 

palielinātos, ja nebūtu attiecīgā politikas 

pasākuma. Nosakot bāzlīniju, ņem vērā 

vismaz šādus faktorus: enerģijas patēriņa 

tendences, patērētāju paradumu izmaiņas, 

tehnikas progress un citu valsts un ES 

līmenī īstenotu pasākumu radītas izmaiņas; 

a) ir jāpierāda, ka ietaupījumi ir 

ietaupījumi papildus tiem, kuri rastos 

jebkurā gadījumā bez atbildīgo, iesaistīto 

vai pilnvaroto pušu un/vai īstenojošo 

publisko iestāžu darbības. Lai noteiktu, 

kādu ietaupījumu var deklarēt kā papildu 

ietaupījumu, dalībvalstis nosaka bāzlīniju, 

kura raksturo, kā enerģijas patēriņš 

palielinātos, ja nebūtu attiecīgā politikas 

pasākuma un no tā izrietošo jauno 

individuālo darbību. Nosakot bāzlīniju, 

ņem vērā vismaz šādus faktorus: enerģijas 

patēriņa tendences, patērētāju paradumu 

izmaiņas, tehnikas progress un citu valsts 

un ES līmenī īstenotu pasākumu radītas 

izmaiņas; 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2012/27/ES 

V pielikums – 2. punkts – h apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) aprēķinot enerģijas ietaupījumu, 

ņem vērā pasākumu darbības ilgumu. To 

var darīt, uzskaitot ietaupījumu, ko ar 

katru atsevišķu darbību iegūs laikā no tās 

īstenošanas dienas līdz attiecīgi 2020. gada 

31. decembrim vai 2030. gada 31. 

decembrim. Kā alternatīvu dalībvalstis 

drīkst izmantot citu metodi, par kuru 

aplēsts, ka ar to tiks sasniegts vismaz tāds 

pats kopējais ietaupījuma apjoms. 

Izmantojot citas metodes, dalībvalstis 

nodrošina, ka kopējais ar šīm citām 

metodēm aprēķinātais enerģijas 

ietaupījuma apjoms nepārsniedz enerģijas 

ietaupījuma apjomu, kas būtu radies, ja 

aprēķinā tiktu skaitīts ietaupījums, ko ar 

katru atsevišķu darbību sasniegs laikā no 

tās īstenošanas dienas līdz attiecīgi 2020. 

gada 31. decembrim vai 2030. gada 31. 

h) aprēķinot enerģijas ietaupījumu, 

ņem vērā pasākumu darbības ilgumu, 

uzskaitot ietaupījumu, ko ar katru atsevišķu 

darbību iegūs laikā no tās īstenošanas 

dienas līdz attiecīgi 2020. gada 31. 

decembrim vai 2030. gada 31. decembrim. 

Kā alternatīvu dalībvalstis drīkst izmantot 

citu metodi, par kuru aplēsts, ka ar to tiks 

sasniegts vismaz tāds pats kopējais 

ietaupījuma apjoms. Izmantojot citas 

metodes, dalībvalstis nodrošina, ka 

kopējais ar šīm citām metodēm 

aprēķinātais enerģijas ietaupījuma apjoms 

nepārsniedz enerģijas ietaupījuma apjomu, 

kas būtu radies, ja aprēķinā tiktu skaitīts 

ietaupījums, ko ar katru atsevišķu darbību 

sasniegs laikā no tās īstenošanas dienas 

līdz attiecīgi 2020. gada 31. decembrim vai 

2030. gada 31. decembrim. Dalībvalstis 
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decembrim. Dalībvalstis savos integrētajos 

nacionālajos enerģētikas un klimata plānos 

saskaņā ar Enerģētikas savienības 

pārvaldības regulu sīki apraksta citas 

izmantotās metodes un to, kādi noteikumi 

ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka tās izpilda 

šo saistošo aprēķināšanas prasību. 

savos integrētajos nacionālajos enerģētikas 

un klimata plānos saskaņā ar Enerģētikas 

savienības pārvaldības regulu sīki apraksta 

citas izmantotās metodes un to, kādi 

noteikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka 

tās izpilda šo saistošo aprēķināšanas 

prasību. 

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2012/12/ES 

V pielikums – 3 punkts – 2 daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Politikas pasākumiem, kas veikti saskaņā 

ar 7. panta 2. punkta e) apakšpunktu, 

dalībvalstis drīkst izmantot Direktīvā 

2010/31/ES noteikto aprēķinu metodiku 

tiktāl, ciktāl tas atbilst šīs direktīvas 7. 

pantā un šajā pielikumā noteiktajām 

prasībām. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2012/27/ES 

V pielikums – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) enerģijas pārdošanas datu 

aprēķinā izmantotie avoti, ietverot 

alternatīvu statistikas datu avotu 

izmantošanas un visu tā rezultātā iegūto 

daudzuma atšķirību pamatojumu (ja tiek 

izmantoti citi datu avoti, nevis Eurostat); 

 

Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts 
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Direktīva 2012/27/ES 

V pielikums – 5. punkts – h apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

h) pasākumu ilgumi un tas, kā tie tiek 

aprēķināti vai uz ko tie pamatojas; 

h) pasākumu ilgumi un tas, kā tie tiek 

aprēķināti vai uz ko tie pamatojas, kā arī 

jebkura cita pieņemtā metode, ar kuru 

paredzēts sasniegt vismaz tādu pašu 

kopējā ietaupījuma apjomu; 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2010/31/ES 

VIIa pielikums – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Minimālās prasības attiecībā uz rēķiniem 

un siltumapgādes, dzesēšanas un karstā 

ūdens faktiskajā patēriņā balstīta patēriņa 

informācija 

Minimālās prasības attiecībā uz rēķiniem 

un siltumapgādes, dzesēšanas un karstā 

ūdens patēriņa informācija 

 

Grozījums Nr.  54 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2010/31/ES 

VIIa pielikums – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Faktiskajā patēriņā balstīti rēķini Faktiskajā patēriņā vai siltummaksas 

sadalītāju rādījumos balstīti rēķini 

Lai ļautu galalietotājiem pielāgot savu 

enerģijas patēriņu, rēķini tiek sagatavoti 

vismaz reizi gadā, balstoties uz faktisko 

patēriņu. 

Lai ļautu galalietotājiem pielāgot savu 

enerģijas patēriņu, rēķini tiek sagatavoti 

vismaz reizi gadā, balstoties uz faktisko 

patēriņu vai siltummaksas sadalītāju 

rādījumiem. 

 

Grozījums Nr.  55 

Direktīvas priekšlikums 
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I pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2010/31/ES 

VIIa pielikums – 2. punkts – 1 daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No [ierakstīt stāšanās spēkā datumu], ja ir 

uzstādīti attālināti nolasāmi skaitītāji vai 

siltummaksas sadalītāji, faktiskajā patēriņā 

balstītus rēķinus vai patēriņa informāciju 

dara pieejamu vismaz reizi ceturksnī pēc 

pieprasījuma vai gadījumā, ja galapatērētāji 

ir izvēlējušies saņemt elektroniskus 

rēķinus, vai citos gadījumos – divas reizes 

gadā. 

No [ierakstīt transponēšanas datumu], ja ir 

uzstādīti attālināti nolasāmi skaitītāji vai 

siltummaksas sadalītāji, faktiskajā patēriņā 

vai siltummaksas sadalītāju rādījumos 
balstītus rēķinus vai patēriņa informāciju 

dara pieejamu vismaz reizi ceturksnī pēc 

pieprasījuma vai gadījumā, ja galapatērētāji 

ir izvēlējušies saņemt elektroniskus 

rēķinus, vai citos gadījumos – divas reizes 

gadā. 

 

Grozījums Nr.  56 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2010/31/ES 

 VIIa pielikums – 2. punkts – 2 daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

No 2022. gada 1. janvāra, ja ir uzstādīti 

attālināti nolasāmi skaitītāji vai 

siltummaksas sadalītāji, rēķinus vai 

patēriņa informāciju dara pieejamu vismaz 

reizi mēnesī. Siltumapgādi un dzesēšanu 

no šīs prasības izpildes drīkst atbrīvot 

laikā, kas nav siltumapgādes/dzesēšanas 

sezona. 

No 2022. gada 1. janvāra, ja ir uzstādīti 

attālināti nolasāmi skaitītāji vai 

siltummaksas sadalītāji, faktiskajā 

patēriņā vai siltummaksas sadalītāju 

rādījumos balstītus rēķinus vai patēriņa 

informāciju dara pieejamu vismaz reizi 

mēnesī. Siltumapgādi un dzesēšanu no šīs 

prasības izpildes drīkst atbrīvot laikā, kas 

nav siltumapgādes/dzesēšanas sezona. 

 

Grozījums Nr.  57 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2010/31/ES 

VIIa pielikums – 3. punkts – virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Informācijas minimums faktiskajā patēriņā Informācijas minimums faktiskajā patēriņā 

vai siltummaksas sadalītāju rādījumos 
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balstītā rēķinā balstītā rēķinā 

 

Grozījums Nr.  58 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2012/27/ES 

VIIa pielikums – 3 punkts – 1. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis nodrošina, lai galalietotājiem 

skaidrā un saprotamā veidā rēķinos vai līdz 

ar tiem būtu pieejama šāda informācija: 

Dalībvalstis nodrošina, lai galalietotājiem 

skaidrā un saprotamā veidā rēķinos vai līdz 

ar tiem būtu pieejama šāda precīza 

informācija: 

 

Grozījums Nr.  59 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts 

Direktīva 2010/31/ES 

 VIIa pielikums – 3 punkts – 1. daļa – a punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pašreizējās faktiskās cenas un 

enerģijas faktiskais patēriņš; 

(a) pašreizējās faktiskās cenas un 

faktiskais patēriņš vai kopējā siltummaksa 

un siltummaksas sadalītāju rādījumi; 

Pamatojums 

VIIa pielikums ir jāgroza, lai tas atbilstu 10.a pantam. 

 

Grozījums Nr.  60 

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – 2.a punkts (jauns) 

Direktīva 2012/27/ES 

IX pielikums – I daļa – g punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2.a  IX pielikuma I daļas g) punktu 

aizstāj ar šādu: 

g) ekonomiskā analīze. Ietekmju pārskats g) ekonomiskā analīze. Ietekmju pārskats 
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Ekonomiskajā analīzē ņem vērā visus 

attiecīgos ekonomikas ietekmes faktorus. 

Ekonomiskajā analīzē ņem vērā visus 

attiecīgos ekonomikas ietekmes faktorus. 

Dalībvalstis var izvērtēt un lēmumu 

pieņemšanā ņemt vērā izmaksas un 

enerģijas ietaupījumus, ko gūst, saistībā ar 

analizētajiem risinājumiem palielinot 

enerģijas piegādes elastīgumu un labāk 

izmantojot elektroenerģijas tīklus, tostarp 

ieekonomētās izmaksas un ietaupījumu no 

samazinātiem infrastruktūras 

ieguldījumiem. 

Dalībvalstis izvērtē un lēmumu pieņemšanā 

ņem vērā izmaksas un enerģijas 

ietaupījumus, ko gūst, saistībā ar 

analizētajiem risinājumiem palielinot 

enerģijas piegādes elastīgumu un labāk 

izmantojot elektroenerģijas tīklus, tostarp 

ieekonomētās izmaksas un ietaupījumu no 

samazinātiem infrastruktūras 

ieguldījumiem. 

Vērā ņemtajās izmaksās un ieguvumos 

iekļauj vismaz šādus punktus: 

Vērā ņemtajās izmaksās un ieguvumos 

iekļauj vismaz šādus punktus: 

i) ieguvumi i) ieguvumi 

— patērētāja ieguvums (siltumapgāde un 

elektroenerģija), 

— patērētāja ieguvums (siltumapgāde un 

elektroenerģija), 

— External benefits such as 

environmental and health benefits, to the 

extent possible 

— ārējie ieguvumi, piemēram, ar vidi un 

veselību saistīti ieguvumi, kad vien tas 

iespējams; 

 — ietekme uz darba tirgu, energoapgādes 

drošību, konkurētspēju, 

ii) izmaksas ii) izmaksas 

— iekārtu un aprīkojuma kapitāla 

izmaksas, 

— iekārtu un aprīkojuma kapitāla 

izmaksas, 

— saistīto enerģētikas tīklu kapitāla 

izmaksas, 

— saistīto enerģētikas tīklu kapitāla 

izmaksas, 

— mainīgās un fiksētās ekspluatācijas 

izmaksas, 

— mainīgās un fiksētās ekspluatācijas 

izmaksas, 

— enerģijas izmaksas, — enerģijas izmaksas, 

— ar vidi un veselību saistītās izmaksas, 

kad vien tas iespējams; 

— ar vidi un veselību saistītās izmaksas; 

 — darba tirgus izmaksas, energoapgādes 

drošība un konkurētspēja. 
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PASKAIDROJUMS 

Parīzes nolīgumā paredzēto mērķu sasniegšana 

Eiropas Savienībai ir jāuzņemas vadošā loma globālajā cīņā pret klimata pārmaiņām. 

Vēsturiskais Parīzes nolīgums ir devis mums skaidru sistēmu, kā mazināt globālo sasilšanu un 

tās kaitīgās sekas, kas skar šo paaudzi un skars vēl daudzas turpmākās paaudzes. 

Energoefektivitāte ir mūsu galvenais instruments ar ko dekarbonizēt Eiropas energoapgādi, 

ēkas, transportu un rūpniecību. Šajā ziņojumā ietvertie priekšlikumi ļautu Eiropas Savienībā 

līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 47 % salīdzinājumā ar 

1990. gada līmeni, kas nozīmē, ka mēs bez grūtībām sasniegtu mums Parīzes nolīgumā 

izvirzīto 40 % samazinājuma mērķi. Tādējādi tiek nodrošināts, ka Eiropas klimata 

aizsardzības un energoefektivitātes mērķi savstarpēji pastiprina viens otru. Tomēr mums ir 

jāturpina centieni, lai līdz 2050. gadam sasniegtu neitrālus CO2 rādītājus, un tādēļ mums ir 

jāpilda savas saistības energoefektivitātes jomā arī pēc 2030. gada. 

Energoapgādes drošība 

Enerģētiskā atkarība rada Eiropai nopietnas ekonomiskas un ģeopolitiskas problēmas. ES 

importē 53 % no kopējā patērētās enerģijas apjoma, kas izmaksā vairāk nekā EUR 1 miljards 

dienā. Samazinot Eiropai nepieciešamo kopējo enerģijas daudzumu, energoefektivitātes 

pasākumi ļauj mums mazināt atkarību no trešām valstīm un tādējādi stiprināt mūsu 

enerģētisko drošību. Īstenojot šajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus, līdz 2050. gadam varētu 

būtiski samazināt enerģijas importu — laikposmā no 2021. līdz 2030. gadam fosilā kurināmā 

importa samazināšana varētu ietaupīt EUR 288 miljardus gadā, tādējādi vēl vairāk palielinot 

ietaupījumus laikposmā līdz 2050. gadam. 

Enerģētiskā nabadzība 

No 50 līdz 125 miljoniem ES iedzīvotāju draud enerģētiskā nabadzība — viņi nespēj apsildīt 

savu mājokli vai samaksāt rēķinus. Eiropas enerģētikas politikas ietekmi uz enerģētisko 

nabadzību nedrīkst ignorēt vai vienkārši atstāt šīs problēmas risināšanu valstu sociālās 

politikas ziņā. Eiropai ir milzīgs potenciāls, lai palielinātu ēku energoefektivitāti, bet 

risinājumiem jābūt pielāgotiem konkrētiem apstākļiem, lai izvairītos no neparedzētas 

negatīvas ietekmes, kas var vēl vairāk palielināt enerģētiskās nabadzības risku. Noteikumi par 

individuālā enerģijas patēriņa uzskaiti, piemēram, ir viens jautājums, kurā šādi aspekti ir 

rūpīgi jāapsver. 

Mūsu ceļā uz ēku fonda dekarbonizāciju būs grūtāk veikt ieguldījumus ēkās, kuras pieder 

iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem vai kuras tie apdzīvo, jo tikai šādi ieguldījumi ļaus 

baudīt dekarbonizācijas piedāvātos ieguvumus. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs jau tagad sāktu 

īstenot mērķtiecīgus pasākumus ar mērķi palīdzēt minētajām grupām. Dalībvalstu veiktajos 

pasākumos par prioritāriem būtu jānosaka enerģētiskās nabadzības skartās mājsaimniecības 

un sociālie mājokļi, tādēļ referents ierosina dalībvalstīm uzlikt pienākumu pieprasīt, lai 

būtisku daļu no šiem pasākumiem īstenotu enerģētiskās nabadzības skartās mājsaimniecībās 

vai sociālajos mājokļos. 

Ekonomiskā izaugsme 

Līdz šim ir pastāvējis nepareizs priekšstats, ka līdz ar ekonomikas izaugsmi ir jāpalielinās arī 

enerģijas patēriņam. Energoefektivitātes pasākumu sekmīgums ir pierādījis, ka ekonomikas 

izaugsmes laikā elektroenerģijas patēriņš var ne tikai samazināties, bet ka energoefektivitātes 

pasākumi patiesībā var ievērojami veicināt izaugsmi. Enerģijas galapatēriņš kopš 2010. gada 



 

PE604.565v05-00 48/50 AD\1134684LV.docx 

LV 

katru gadu ir samazinājies, savukārt ES IKP — audzis. Energopatēriņa samazināšana ir 

lētākais veids, kā panākt rentablu energoefektivitāti. Lai gan ekonomikas modeļi atšķiras, šajā 

ziņojumā ietvertie priekšlikumi varētu radīt IKP pieaugumu kaut kur starp nulles līmeni līdz 

pat 4,1 % ar nosacījumu, ka ir pieejams ieguldījumiem nepieciešamais finansējums. Turklāt 

šeit nav ņemti vērā citi energoefektivitātes pasākumu radītie ekonomiskie ieguvumi, 

piemēram, uzlabota gaisa kvalitāte un būtiski uzlabojumi veselības jomā. 

Šajā ziņojumā iekļautie pasākumi ir izstrādāti arī tā, lai ievērojami veicinātu nodarbinātību. Ja 

būs pieejams nepieciešamais finansējumu ieguldījumiem, modeļi uzrāda ļoti ievērojamu 

nodarbinātības pieaugumu — sākot no 405 000 līdz pat 4,8 miljoniem cilvēku. 

Nepilnību novēršana 

Šīs direktīvas atjaunināšanu dod mums iespēju novērst problēmas kas konstatētas spēkā 

esošajās tiesību normās. Viens no šīs direktīvas svarīgiem mērķiem ir panākt 1,5 % enerģijas 

ietaupījumu gadā. Tomēr šai prasībai tika piemērotas vairākas elastīguma iespējas, ļaujot 

dalībvalstīm samazināt centienus, ņemot vērā agrāk veiktas darbības vai izslēdzot no 

aprēķiniem konkrētas nozares. Tas ir radījis situāciju, kad tiek sasniegta tikai puse no gada 

enerģijas ietaupījuma mērķiem. Šo mērķu mazināšanu vairs nevajadzētu pieļaut, tādēļ 

atzinuma sagatavotāja ierosina novērst daudzas no šīm nepilnībām. Viņa arī ierosina vēl 

vairāk paplašināt pasākumus, kas ir pierādījuši savu efektivitāti, piemēram, sabiedrisko ēku 

renovāciju un uzņēmumu energoauditus. 

Iedzīvotāju aizstāvēšana 

Eiropas Parlaments ir vienmēr ir balsojis par progresīvākiem energoefektivitātes pasākumiem. 

Būdami iedzīvotāju pārstāvji, Eiropas Parlamenta deputāti ir atzinuši priekšrocības, ko šādi 

pasākumi var dot ne tikai videi, bet arī veselības aprūpei, patērētājiem un uzņēmumiem. 

Visspilgtākais piemērs ir tas, ka šajā ziņojumā ietverto priekšlikumu īstenošana palielināt 

dzīves gadu skaitu par 17 miljoniem, pateicoties būtiski uzlabotai gaisa kvalitātei. 

Parlamentam ir jāturpina aizstāvēt iedzīvotāju , tostarp to patērētāju, kuri vēlas mazākus 

rēķinus par enerģiju un siltākas mājas, intereses, tāpat arī uzņēmumu, kuri vēlas lētāku, tīrāku 

enerģiju un juridisko noteiktību, un uzņēmēju, kuri vēlas būt pienācīgi atalgoti par tehnoloģiju 

progress, kas pastāvīgi uzlabot energoefektivitāti, intereses. 
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