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ĪSS PAMATOJUMS

Energoefektivitāte ir visrentablākais veids, kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
citu emisiju no fosilā kurināmā izmantošanas. Tā padara Eiropu mazāk atkarīgu no 
enerģijas importa, par kuru ES pašlaik maksā vairāk nekā EUR 400 miljardus gadā. 
Ieguldot energoefektivitātē, būs mazāk jāmaksā Krievijai un OPEC valstīm un varēs 
vairāk ieguldīt Eiropas rūpniecībā. Īpašu labumu gūs MVU, piemēram, iekārtu uzstādītāji 
un celtniecības nozare. 

Turpmākajos gados ir nepieciešami lieli ieguldījumi enerģētikas infrastruktūrā, piemēram,
ražošanas jaudās un uzglabāšanā. Tas būs liels uzdevums Eiropas ekonomikai. 
Energoefektivitāte var palīdzēt samazināt izmaksas, jo enerģiju, kas netiek izmantota, nav 
nepieciešams ne saražot, ne uzglabāt vai pārvadīt. 

Kopīga Eiropas pieeja energoefektivitātei samazinās energoefektīvu izstrādājumu un 
pakalpojumu izmaksas un palielinās iesaistīto nozaru uzņēmējdarbības iespējas. Ir vairāk 
nekā lietderīgi izveidot kopēju energoefektivitātes tirgu. Turklāt arī Lisabonas līgums liek 
aktīvi veicināt energoefektivitāti Eiropas Savienībā (194. panta 2. punkts).

Valstu vadītāji 2007. gadā jau pieņēma vienprātīgu lēmumu par 20 % energoefektivitātes 
mērķa sasniegšanu. Komisijas analīze liecina, ka pašreizējais tiesiskais regulējums un 
pašreizējie dalībvalstu pasākumi ļaus sasniegt tikai pusi no šā mērķa. Tomēr minētā mērķa 
sasniegšana ir svarīgākais elements Ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadam.  Tāpēc ir tik ļoti nepieciešama turpmāka rīcība. 
Komisijas priekšlikums ir solis pareizajā virzienā. Protams, ir viegli kritizēt dažas detaļas, 
taču pozitīvi vērtējama Komisijas gatavība sniegt problēmas risinājumu. „Nevis mēs 
neuzdrīkstamies tāpēc, ka ir grūti, bet ir grūti tāpēc, ka mēs neuzdrīkstamies” (Seneka). 
Ja kāds kritizē Komisiju, tam tūlīt jāiesniedz alternatīvi priekšlikumi par to, kā sasniegt 
mērķi.

Atzinuma projekts ir pirmais mēģinājums šādi rīkoties. Svarīgākās izmaiņas minētas turpmāk.

1. Divpakāpju pieejas stiprināšana

Atzinuma sagatavotājs neierosina noteikt saistošus mērķus — kaut arī Eiropas Parlaments 
agrāk pastāvīgi balsojis par šādu pieeju. Atzinuma sagatavotāja ieteikums ir atbalstīt 
Komisijas ierosināto divpakāpju pieeju, taču nostiprināt to. Lai izvairītos no nepamatoti 
pieticīgiem orientējošiem valsts mērķiem, būtu precīzi jānosaka Eiropas metodika. Ierosinātā 
metodika balstīta uz Komisijas 2007. gada PRIMES modeli. Šajā modelī ņem vērā 
dalībvalstu atšķirīgo situāciju, piemēram, Centrālās un Austrumeiropas valstu nepieciešamību 
panākt citas valstis attīstības ziņā un nodrošināt tajās ekonomikas izaugsmi. Piemēram, 
absolūtais samazināšanas mērķis Polijai ir tikai –5,5 % salīdzinājumā ar 2007. gadu. Dažām 
dalībvalstīm modelis rada nepanesamu slogu (piemēram, Maltai) vai paredz 
neattaisnojami zemus mērķus (piemēram, Latvijai). Tālab būtu jāpiemēro korekcijas 
koeficients, kas saistīts ar ekonomisko situāciju valstī. Ir jāņem vērā, ka ES mērķis ir tikai 
20 % salīdzinājumā ar parastu situāciju; salīdzinājumā ar 2009. gadu absolūtais samazinājuma
apjoms 27 ES dalībvalstīs ir tikai 7,7 %. Tas nozīmē, ka mērķi nebūt nav pārāk apjomīgi, bet 
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gan ir ļoti reālistiski. Sasniegt ES mērķi un nodrošināt 368,4 Mtoe ietaupījumu nozīmētu 
apliecināt ES uzticamību un sasniegt būtisku starpposma mērķi virzībā uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadam. 

Dalībvalstīm ir jāsagatavo valsts rīcības plāni. Ir svarīgi, lai šajos plānos nebūtu tikai 
vispārīgas frāzes. Tāpēc Komisijai ir jābūt tiesībām izvērtēt un grozīt tos. Šajos valsts rīcības 
plānos jāiekļauj arī pasākumi, lai novērstu oglekļa emisijas pārvirzes risku. 

2. Lielāks uzsvars uz stimuliem

Komisijas priekšlikums, ja to piemēro pareizi, noved pie dažādu stimulu ieviešanas, 
piemēram, izmantojot energotaupības atbalsta sistēmu. Taču tiem jābūt vēl daudz 
pamanāmākiem, ja vēlamies sasniegt energoefektivitāti ne tik daudz ar noteikumiem, kas skar 
ikvienu iedzīvotāju un MVU, bet gan ar motivāciju. Precizējumi šajā sakarībā nepieciešami 
arī tādēļ, lai novērstu iespēju, ka valsts stimuli tiek uzskatīti par nelikumīgu valsts atbalstu.  

3. Energotaupības atbalsta sistēma — stabils pamats tirgus dalībniekiem un 
iedzīvotājiem, lai nodrošinātu politikas turpināmību  

Viena no lielākajām problēmām ir tā, ka finansiālais atbalsts energoefektivitātes 
pasākumiem bieži vien nav ilgtspējīgs un paredzams. Dažkārt tirgus dalībnieki attiecīgajai 
programmai janvārī vēl nevar piekļūt, jo budžets nav apstiprināts, bet septembrī budžeta 
pozīcija jau ir izlietota. Tas rada neapmierinātību visos partneros un kavē ilgtermiņa 
ieguldījumus šajā jomā. Tāpēc Komisija pamatoti ierosina ieviest energoefektivitātes 
pienākuma shēmu, kas garantē pastāvīgu naudas plūsmu. Līdzīga veida sistēmas ir 
sekmīgi ieviestas vairākās ES valstīs, piemēram, Itālijā, Francijā, Polijā, Apvienotajā 
Karalistē, Dānijā, Īrijā un Flandrijas reģionā. Arī vairāki ASV štati izmanto šādu sistēmu. 
Problēmas rada 6. pants, jo tajā ir runa par pienākumiem. Ir jāprecizē, ka pienākumi attiecas 
vienīgi uz enerģijas sadales uzņēmumiem. MVU un iedzīvotāji gūs labumu no stimuliem. 
Tāpēc atzinuma sagatavotājs iesaka mainīt nosaukumu uz energotaupības atbalsta 
sistēmām. 

Direktīvas 6. panta 9. punkts paredz dalībvalstu atteikšanās klauzulu. Lai pārliecinātos, ka to 
neizmanto kā iespēju izvairīties, jānodrošina, ka dalībvalstis, kuras izmanto iespēju atteikties, 
garantē tādu pašu pastāvīgu un paredzamu atbalstu energoefektivitātei, kāds tiek nodrošināts 
ar Komisijas izstrādāto energotaupības atbalsta sistēmu.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Tā kā šīs direktīvas mērķi — sasniegt 
Savienības energoefektivitātes mērķi līdz 
2020. gadam par 20 % samazināt primārās 
enerģijas patēriņu un bruģēt ceļu turpmākai 
energoefektivitātes palielināšanai pēc 
2020. gada — dalībvalstis nevarēs sasniegt, 
neīstenojot papildu energoefektivitātes 
pasākumus, un to labāk varētu sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu 
šī direktīva nepārsniedz minētā mērķa 
sasniegšanai vajadzīgo.

(37) Tā kā šīs direktīvas mērķi — sasniegt 
Savienības energoefektivitātes mērķi līdz 
2020. gadam par 20 % samazināt primārās 
enerģijas patēriņu un bruģēt ceļu turpmākai 
energoefektivitātes palielināšanai pēc 
2020. gada — dalībvalstis nevarēs sasniegt, 
neīstenojot papildu energoefektivitātes 
pasākumus, un to labāk varētu sasniegt 
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 5. pantā. Kopīga Savienības 
līmeņa rīcība energoefektivitātes jomā 
samazinās energoefektīvu produktu un 
pakalpojumu izmaksas un palielinās 
uzņēmējdarbības iespējas nozarēm, kuras 
darbojas energoefektivitātes nozarē. Ir 
noderīgi izveidot kopēju tirgu 
energoefektīviem izstrādājumiem un 
pakalpojumiem. Līgumu autori tajos 
nepārprotami iekļāvuši 
energoefektivitātes jautājumus, tādējādi 
nosakot pienākumu rīkoties šajā jomā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā direktīvā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas 
vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Nosakot valsts energoefektivitātes 
mērķus, dalībvalstis ievēro Ia pielikumā 
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paredzēto metodiku.

Or. en

Pamatojums

Divpakāpju pieeja var būt sekmīga tikai tad, ja direktīvā paredz Eiropas metodiku par 
orientējošo valsts mērķu noteikšanu. Pretējā gadījumā dalībvalstis tiecas pārlikt slogu 
attiecīgajai kaimiņvalstij un ES mērķi attiecībā uz 20 % neizdosies sasniegt. Ir ierosinājumi 
rast citu pieeju, kura vairāk būtu balstīta uz enerģijas produktivitāti, kas nozīmē enerģijas 
patēriņa saistīšanu ar ekonomikas rezultātiem. Vajadzētu apsvērt, vai, nosakot valsts mērķus 
vai iespējamus nozaru mērķus, šo pieeju varētu iekļaut, neapdraudot vispārējo ES mērķi.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe 
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.

2. Komisija līdz 2013. gada 30. jūnijam 
izvērtē, vai Savienība varēs sasniegt savu 
20 % primārās enerģijas ietaupījuma mērķi 
līdz 2020. gadam, kas paredz samazināt ES 
primārās enerģijas patēriņu par 368 Mtoe
2020. gadā, ņemot vērā 1. punktā minēto 
valsts mērķu summu un novērtējumu, kas 
minēts 19. panta 4. punktā.

Or. en

Pamatojums

Orientējošo valsts mērķu novērtējums ir jāpasteidzina. Pretējā gadījumā pašreizējā Komisija 
nevar izdarīt vajadzīgos secinājumus gadījumā, ja valstu centieni nesekmē 20 % mērķa 
sasniegšanu. Nav nepieciešams sagatavot pilna apjoma novērtējumu par visas direktīvas 
īstenošanu, jo šī daļa attiecas tikai uz valsts mērķiem. 
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis izveido valsts centienu 
sadalījuma mehānismu, lai sasniegtu 3 % 
mērķi, ko piemēro sabiedriskām ēkām. 
Izveidojot šo centienu sadalījuma 
mehānismu, tās ņem vērā reģionālo un 
vietējo iestāžu finanšu resursus un šādu 
ēku atjaunošanas praktiskās iespējas. Tās 
atbalsta reģionālās un vietējās iestādes, 
piemēram, uzlabojot piekļuvi līgumu 
slēgšanai un sadarbību.

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskajām ēkām noteiktais 3 % mērķis attiecas ne tikai uz valsts īpašumā esošām ēkām, 
bet arī uz reģionālo un vietējo līmeni. Tas var radīt nepārvaramas grūtības, piemēram, 
pašvaldībām, tādēļ dalībvalstīm, kuras 2011. gada pavasarī notikušajā Eiropas augstākā 
līmeņa sanāksmē ir piekritušas šim mērķim, vajadzēs uzņemties atbildību un palīdzēt 
pašvaldībām to sasniegt.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants

Orientējoši ilgtermiņa mērķi

Orientējoši ilgtermiņa mērķi attiecībā uz 
energoefektivitāti Savienībā ir 33,3 % līdz 
2030. gadam, 46,6 % līdz 2040. gadam un 
60 % līdz 2050. gadam, izsakot šo mērķi 
kā primārās enerģijas patēriņa absolūtā 
līmeņa samazināšanu.
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Or. en

Pamatojums

Līdz 2020. gadam nav palicis daudz laika. Uzņēmējdarbības jomā iesaistītajiem ir 
nepieciešama ilgtermiņa plānošanas drošība. Ir svarīgi sasniegt Eiropas mērķi par 80-95 % 
samazināt CO2 emisiju, palielināt atjaunojamo enerģijas avotu īpatsvaru enerģijas bilancē un 
turpināt uzlabot energoefektivitāti.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Energoefektivitātes pienākuma shēmas Energotaupības atbalsta sistēmas
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā visā tekstā būs 
nepieciešamas attiecīgas izmaiņas.)

Or. en

Pamatojums
The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 

8. Dalībvalstis no šī panta piemērošanas 
var atbrīvot mazus enerģijas sadales vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumus, proti, tos, 
kas sadala vai pārdod enerģijas apjomu, 
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kuras ekvivalents ir mazāks par 75 GWh
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 
10 personām, vai kuras gada apgrozījums 
vai kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 2 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

kuras ekvivalents ir mazāks par 200 GWh
gadā, vai kas nodarbina mazāk par 
50 personām, vai kuras gada apgrozījums 
vai kopējā gada bilance nepārsniedz 
EUR 8 000 000. Pašpatēriņam saražoto 
enerģiju šajās robežvērtībās neieskaita.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums var radīt nepanesamu birokrātisku slogu MVU. Tāpēc robežvērtības 
ir jāpalielina. Noteiktās robežvērtības ir tuvākas dalībvalstīs jau pastāvošajām shēmām.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas ietaupījumu starp tiešajiem 
patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, ko panāk ar šādu 
pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

9. Alternatīva 1. punktam: dalībvalstis var 
izvēlēties citus pasākumus, lai panāktu 
enerģijas papildu ietaupījumu starp 
tiešajiem patērētājiem. Ikgadējam enerģijas 
papildu ietaupījuma apjomam, ko panāk ar 
šādu pieeju, jābūt līdzvērtīgam enerģijas 
ietaupījuma apjomam, kas paredzēts 
1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 9. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šo punktu veiktie pasākumi 
visiem tirgus dalībniekiem nodrošina 
vienādu plānošanas drošību attiecībā uz 
energotaupības atbalsta sistēmām. 
Stimulus energoefektivitātes jomā ir 
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jāgarantē neatkarīgi no ikgadējām 
izmaiņām budžetā, turklāt nepārtraukti 
un ilgtermiņā, vajadzības gadījumā —
samazinātā mērogā.

Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka alternatīva energotaupības atbalsta sistēmai nav vienkārši iespēja izvairīties. 
Tai būtu jānodrošina papildu enerģijas ietaupījumi un jāsniedz tāda pati stabilitāte attiecībā 
uz finansiāliem stimuliem kā energotaupības atbalsta sistēmām. Energotaupības atbalsta 
sistēmu liela priekšrocība ir tā, ka katru gadu būs pieejama pastāvīga naudas plūsma, lai 
atbalstītu ieguldījumus energoefektivitātē. Ikvienai alternatīvai ir jānodrošina tāds pats 
rezultāts.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis sniedz mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem un, 
nepieciešamības gadījumā, arī 
mājsaimniecībām stimulus un finansiālo 
atbalstu, piemēram, nodokļu atlaides vai 
subsīdijas, lai pilnībā vai daļēji segtu 
energoaudita izmaksas, ieviestu enerģijas 
pārvaldības sistēmas, veiktu darbības 
cikla izmaksu novērtējumus attiecībā uz 
enerģiju patērējošām iekārtām, ieviestu 
energoaudita ieteikumus vai samazinātu 
to atkarību no enerģijas.

Or. en

Pamatojums

Lielāka uzmanība jāpievērš stimulēšanas principam. Gadījumos, ja stimuls tiek apstrīdēts kā 
nepamatots valsts atbalsts, pierādīšanas uzdevums būtu jāuzņemas Komisijai, nevis tai 
dalībvalstij, kura vēlas nodrošināt stimulus.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un 
mikro koģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai.

Dalībvalstis var īpaši veicināt mazo un 
mikrokoģenerācijas iekārtu augstas 
efektivitātes koģenerācijas režīmā 
saražotās elektroenerģijas pieslēgumu tīkla 
sistēmai. Attiecībā uz tām 
mikrokoģenerācijas iekārtām, kuras 
iedzīvotāji uzstāda individuāli, attiecīgās 
iestādes izskata iespēju aizstāt atļauju ar 
vienkāršotu paziņojumu kompetentajai 
iestādei, jeb t.s. „uzstādi un informē” 
procesu. 

Or. en

Pamatojums
Ierosinātā grozījuma mērķis ir novērst nevajadzīgu administratīvu procesu, kuru piemēro tām 
individuāli lietojamās telpās uzstādītām mikrokoģenerācijas iekārtām, lai tādējādi veicinātu 
šīs tehnoloģijas attīstību.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants
Informācija un apmācība

1. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija 
par pieejamiem energoefektivitātes 
mehānismiem un finanšu un tiesisko 
pamatu ir pārredzama, un tās plaši un 
aktīvi izplata to visiem attiecīgiem tirgus 
dalībniekiem, tostarp patērētājiem, 
celtniekiem, arhitektiem, inženieriem, 
vides auditoriem un ēku elementu 
uzstādītājiem, kā tas noteikts Direktīvā 
2010/31/ES. Tās nodrošina, ka bankas un 
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citas finanšu iestādes ir informētas par 
līdzdalības iespējām energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu finansēšanā, 
tostarp veidojot publiskā un privātā 
sektora partnerību.
2. Dalībvalstis izveido atbilstošus 
nosacījumus un stimulus tirgus 
dalībniekiem, lai enerģijas patērētājiem 
nodrošinātu atbilstošu un mērķtiecīgu 
informāciju un padomus 
energoefektivitātes jomā.
3. Dalībvalstis ar ieinteresēto personu, 
tostarp vietējo un reģionālo pašvaldību, 
līdzdalību izstrādā piemērotas 
informācijas, izpratnes veidošanas un 
mācību programmas, lai informētu 
iedzīvotājus par ieguvumiem un 
praktiskiem aspektiem, ko dod 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumi.
4. Komisija nodrošina, ka notiek 
dalībvalstu apmaiņa ar labāko 
energotaupības praksi, un šī informācija 
tiek plaši izplatīta.

Or. en

Pamatojums

Informācija un apmācība ir ļoti svarīgas energoefektivitātei. Dalībvalstīm nevajadzētu būt 
iespējai izvairīties no atbildības šajā jomā.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
14. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) novēršot reglamentējošos un 
nereglamentējošos šķēršļus 
energoefektivitātes līgumu un citu trešo 
personu finansēšanas pasākumu vai 
pakalpojumu izmantošanai enerģijas 
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taupīšanai;

Or. en

Pamatojums

Līgumu slēgšana un citi trešo personu finansēšanas pasākumi ir svarīgs instruments, lai 
piesaistītu nepieciešamos finanšu resursus. Trešā puse uzņemsies atbildību par 
nepieciešamajiem ieguldījumiem — tostarp risku — un gūs labumu no taupības pasākumiem. 
Ir jānovērš šķēršļi šim inovatīvajam finansēšanas instrumentam.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Fondi un finansēšanas mehānismi

1. Neskarot Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. un 108. pantu, 
dalībvalstis var izveidot fondu vai fondus, 
no kuriem subsidē energoefektivitātes 
palielināšanas programmu un citu 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu īstenošanu, kā arī veicina 
energoefektivitātes palielināšanas 
pasākumu tirgus attīstību. Šādi pasākumi 
var būt arī enerģijas audita un enerģijas 
taupīšanai paredzētu finanšu instrumentu 
veicināšana. Fondā var iekļaut arī 
ieņēmumus, ko iegūst emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas izsolēs.
2. Ja no fondiem subsidē 
energoefektivitātes palielināšanas 
programmu īstenošanu, piekļuve tiem ir 
atkarīga no faktiski sasniegtā enerģijas 
ietaupījuma vai energoefektivitātes 
uzlabojumiem. Šādus sasniegumus 
pierāda ar attiecīgiem līdzekļiem, 
piemēram, energoefektivitātes 
sertifikātiem ēkām vai enerģijas etiķeti 
produktiem.
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Or. en

Pamatojums

Finanšu stimuli ir energoefektivitātes veicināšanas svarīgākais instruments. Dalībvalstis 
vajadzētu mudināt izmantot šo instrumentu. Iespējama valsts atbalsta gadījumā pierādījumus 
par to jānodrošina nevis dalībvalstīm, bet Konkurences ĢD. Emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā gūtie ieņēmumi ir iespējams līdzekļu avots dalībvalstu fondiem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdz 2014. gada 30. aprīlim un pēc tam 
ik pēc trīs gadiem dalībvalstis iesniedz 
papildu ziņojumus ar informāciju par 
valsts energoefektivitātes politiku, rīcības 
plāniem, programmām un pasākumiem, 
kas īstenoti vai plānoti valsts, reģionālā 
un vietējā līmenī, lai palielinātu 
energoefektivitāti ar mērķi sasniegt 
3. panta 1. punktā minēto valsts 
energoefektivitātes mērķi. Ziņojumiem ir 
jāpievieno atjauninātas aplēses par 
gaidāmo kopējo primārās enerģijas 
patēriņu 2020. gadā, kā arī aplēses par 
primārās enerģijas patēriņa līmeni 
XVI pielikuma 1. daļā minētajos sektoros.

2. Vēlākais līdz 2013. gada 31. decembrim
dalībvalstis iesniedz Komisijai valsts 
energoefektivitātes plānus ar aprakstu par 
to, kā dalībvalsts plāno sasniegt 3. panta 
1. punktā minētos valsts energoefektivitātes 
mērķus. Komisija novērtē šos plānus un 
var tos noraidīt vai arī ierosināt tajos 
grozījumus. Reizi divos gados dalībvalstis 
iesniedz Komisijai ziņojumu par valsts 
energoefektivitātes plānu īstenošanu. 
Ziņojumiem ir jāpievieno atjauninātas 
aplēses par gaidāmo kopējo primārās 
enerģijas patēriņu 2020. gadā, kā arī 
aplēses par primārās enerģijas patēriņa 
līmeni XVI pielikuma 1. daļā minētajos 
sektoros.

Komisija ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
1. janvārim nodrošina papildu ziņojumu 
veidni, kas kalpo kā orientieris. Veidni
pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā 
minēto konsultatīvo procedūru. Papildu 
ziņojumos jebkurā gadījumā iekļauj 
XIV pielikumā norādīto informāciju.

Komisija ne vēlāk kā līdz 2013. gada 
30. septembrim nodrošina papildu 
ziņojumu paraugu, kas kalpo kā orientieris. 
Paraugu pieņem saskaņā ar 20. panta 
2. punktā minēto konsultatīvo procedūru. 
Papildu ziņojumos jebkurā gadījumā 
iekļauj XIV pielikumā norādīto 
informāciju. Izstrādājot valsts 
energoefektivitātes plānus, dalībvalstis 
ņem vērā rentablus energoefektivitātes 
pasākumus un oglekļa emisiju pārvirzes 
risku. 

Or. en
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Pamatojums

Divpakāpju pieeja var būt sekmīga tikai tad, ja dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju par 
to, kā tās plāno īstenot orientējošos valsts mērķus. Komisija var arī grozīt priekšlikumus, kuri 
ir pārāk pieticīgi. Lai izvairītos no oglekļa emisiju pārvirzes, ir nepieciešams piedāvāt 
rentablus risinājumus. Pretējā gadījumā dalībvalstis tiecas pārlikt slogu energoietilpīgām 
nozarēm un nepievērsties pasākumiem, kuri ir to pārziņā, piemēram, nodrošināt stimulus 
privātās būvniecības sektorā. 

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija līdz 2014. gada 30. jūnijam
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam attiecīgā gadījumā seko tiesību akta 
priekšlikums, kurā noteikti valstu obligātie 
mērķi.

7. Komisija līdz 2013. gada 30. jūnijam 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
3. panta 2. punktā minēto novērtējumu, 
kam līdz 2013. gada 30. septembrim seko 
tiesību akta priekšlikums, kurā noteikti 
valstu obligātie mērķi, ja novērtējums 
apliecina, ka Savienības mērķi netiks 
izpildīti par vairāk nekā 1 %.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, pie kādiem nosacījumiem tiks īstenots divpakāpju pieejas otrais posms.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
Ia pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ia pielikums
Valsts energoefektivitātes mērķu 
aprēķināšanas metodika
Nosakot valsts energoefektivitātes mērķus, 
dalībvalstis ievēro turpmāk minēto 
metodiku. Pamats prognozēm par 



PE472.304v02-00 16/17 PA\880458LV.doc

LV

primārās enerģijas patēriņu 2020. gadā ir 
2007. gada PRIMES modelis. 
Metodika
Ietaupījums ir -20 % no 2007. gada 
PRIMES modelī noteiktā pamata 
patēriņam 2020. gadā, kas izteikts Mtoe.
Var piemērot šādus korekcijas 
koeficientus: samazināšanas mērķi 
absolūtā izteiksmē, salīdzinot ar 
2007. gada primārās enerģijas patēriņu:
- nepārsniedz 8 % to deviņu ES valstu 
grupā, kurās ir zemākie mājsaimniecību 
reālie ienākumi uz vienu iedzīvotāju 
(L91);
- nepārsniedz 12 % to 15 valstu grupā, 
kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda 
līdzekļus (C15);
- nepārsniedz 20 % nevienai valstij;
- nav mazāks par 8 % jebkurai valstij, 
kura nav tiesīga saņemt Kohēzijas fonda 
līdzekļus (ES-27 mīnus C152);
- ir vismaz 5 % jebkurai valstij, kura ir 
tiesīga saņemt Kohēzijas fonda līdzekļus 
(C15);
- absolūtais enerģijas patēriņa pieaugums 
nav vairāk kā 5 %.
__________________
1 L9 valstis ir Bulgārija, Rumānija, 
Latvija, Polija, Igaunija, Ungārija, 
Lietuva, Slovākija un Čehija, skatīt 
Eurostat izdevumu „Statistics in Focus”, 
16/2011.
2 C15 valstis ir L9 valstis un Slovēnija, 
Portugāle, Malta, Grieķija, Kipra un 
Spānija.

Or. en

Pamatojums

Nosakot orientējošos valsts mērķus, ir jāņem vērā parastas situācijas scenārijs. Dalībvalstij, 
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kurā ir zems dzīves līmenis un strauja ekonomikas izaugsme, ir jānosaka ne tik vērienīgs 
mērķis, jo, piemēram, ir jāņem vērā cilvēku vēlme dzīvot savā mājoklī. Eiropas Komisijas 
PRIMES modelī tas ir ņemts vērā. No otras puses, izmantojot PRIMES modeli, attiecībā uz 
dažām valstīm rodas zināmi pārspīlējumi. Tāpēc ir jāievieš korekcijas koeficients atbilstoši 
ekonomiskajai situācijai.


