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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropadome 2011. gada februāra sanāksmē par enerģētiku uzsvēra, ka „ir jāsasniedz mērķis 
līdz 2020. gadam par 20 % palielināt energoefektivitāti, lai gan šobrīd tā īstenošana nenorit 
sekmīgi. Tāpēc ir vajadzīga apņēmīga rīcība, cenšoties pēc iespējas pilnīgāk izmantot 
ievērojamās iespējas vairāk taupīt enerģiju ēkās, transportā un ražošanas procesos”.

ES energoefektivitātes politikā lielākā uzmanība ir jāpievērš ēkām, jo mājas, biroji, veikali un 
citas ēkas izmanto gandrīz 40 % no enerģijas galapatēriņa (un rada 36 % siltumnīcefekta gāzu 
emisiju). Turklāt ēkām ir pēc enerģētikas sektora otrais lielākais neizmantotais rentablas 
energotaupības potenciāls.

Rentablas energotaupības potenciāls celtniecības nozarē (t.i., iekļaujot gan dzīvojamās, gan 
nedzīvojamās ēkas) tiek lēsts 65 Mtoe1 apjomā, kas atbilst kopējam ieguldījumam aptuveni 
587 miljardu euro apjomā 2011.–2020. gadam. Tas nozīmē, ka šā energotaupības potenciāla 
izmantošanai ir vajadzīgi aptuveni 60 miljardi euro gadā.

Līdz ar to atzinuma sagatavotāja ierosina sniegt dalībvalstīm un reģioniem iespēju izlemt, vai 
viņi vēlas savus ieguldījumus koncentrēt energoefektivitātes panākšanai publiskajā 
infrastruktūrā un/vai mājokļu sektorā.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu iekārtās, uz kurām attiecas 
Direktīva 2003/87/EK;

(b) ieguldījumu, lai panāktu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu 
darbībās, uz kurām attiecas 
Direktīva 2003/87/EK;

Or. en

                                               
1 Skatīt Komisijas apspriežu dokumentu “Finansiāls atbalsts ēku energoefektivitātei”; Eichhammer, W. et al.: 
Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries. 2009; 
Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in Europe. Report 
to the European Climate Foundation, 2010
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Pamatojums

Skaidrāk saprotams formulējums.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) mājokļu sektoru. (c) mājokļu sektoru, izņemot 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas sekmēšanai.

Or. en

Pamatojums

Skatīt grozījumu 3. panta a) apakšpunkta iii) punktam.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
publiskajās infrastruktūrās;

(iii) atbalstot energoefektivitāti un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
publiskajās infrastruktūrās un mājokļu 
sektorā;

Or. en

Pamatojums

Šajā punktā nepieciešamas elastīgākas ieguldījumu prioritātes.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) attīstot viedas zemsprieguma sadales 
sistēmas,

(iv) attīstot viedas zemsprieguma un vidēja 
sprieguma sadales sistēmas,

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) veicinot pilsētām paredzētas ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni saistītas 
stratēģijas.

(v) veicinot ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni saistītas stratēģijas visiem 
teritoriju veidiem, jo īpaši pilsētām, 
tostarp veicinot ilgtspējīgu mobilitāti 
pilsētās, ekoloģiski tīru sabiedrisko 
transportu un ar seku mazināšanu 
saistītus pielāgošanās pasākumus.

Or. en


