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Eiropa līdz 2020. gadam var samazināt tās primārās enerģijas patēriņu par 20 %, vienkārši 
piemērojot rentablus ietaupījumu pasākumus. Tas ES ekonomiku padarītu konkurētspējīgāku 
un izveidotu darbavietas un jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Energoefektivitāte nozīmē arī 
labāku energoresursu izmantojumu un mazāku atkarību no importa. Tā nozīmē mazākas CO2 
un citas kaitīgas emisijas, mazāku ietekmi uz ekosistēmu un labāku iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti. Turklāt, sasniedzot 20 % enerģijas ietaupījumu mērķi, būtu vieglāk īstenot ES 
2050. gada redzējumu, kas izklāstīts “Zema oglekļa dioksīda līmeņa ceļvedī 2050. gadam”1. 

1. IEVADS UN POLITIKAS KONTEKSTS 

ES vadītāji ir apņēmušies sasniegt mērķi līdz 2020. gadam ietaupīt 20 % primārās 
enerģijas patēriņa, salīdzinot ar bāzlīniju2. Tas nozīmē līdz 2020. gadam ietaupīt primāro 
enerģiju 368 miljonu tonnu naftas ekvivalenta (Mtoe) apmērā (bruto iekšzemes patēriņš mīnus 
patēriņš neenerģētiskām vajadzībām), salīdzinot ar attiecīgajā gadā prognozēto patēriņu – 
1842 Mtoe.  
2006. gada energoefektivitātes rīcības plāns (EERP)3 bija būtisks pirmais solis ceļā uz to, lai 
sasniegtu 20 % mērķi, taču tas netiecās īstenot visu ekonomisko potenciālu. Neatkarīgi no tā 
īstenošanas virzības ir nepieciešams jauns impulss, lai pastiprinātu atlikušā potenciāla 
izmantojumu. Tādēļ 2011. gadā tika pieņemts jauns energoefektivitātes plāns (EEP)4. 

Daži no EEP noteiktajiem pasākumiem ir jāīsteno, izmantojot jaunu(-us) tiesību akta 
priekšlikumu(-us). To vidū ir skaidru politikas mērķu noteikšana; energopakalpojumu tirgus 
attīstība; publiskā sektora nozīmes palielināšana; patērētāju zināšanu palielināšana par viņu 
enerģijas patēriņu; un enerģijas piegādes efektivitātes palielināšana. Šie pasākumi ir cieši 
saistīti ar divu esošo juridisko instrumentu – Energopakalpojumu direktīvas un 
Koģenerācijas direktīvas – darbības jomu5. Tomēr direktīvu vidusposma novērtējums 
liecina, ka pašreizējā formā tās nebūs pietiekamas, lai panāktu politikas mērķi, un tādēļ tās ir 
jāpārskata. Šā ietekmes novērtējuma (IN) mērķis ir nodrošināt analītisku ieguldījumu 
direktīvu pārskatīšanas sagatavošanai.  

2. KĀDA IR PROBLĒMA? 
Izmantojot esošo politiku, ES 20 % enerģijas ietaupījuma politikas mērķis netiks sasniegts, 
tādēļ ar to saistītie ieguvumi netiks panākti. Katrā sektorā (sākot ar enerģijas pārveidi līdz 
enerģijas patēriņam) ir atlicis saimniecisks potenciāls, taču joprojām ir būtiskas problēmas, 
piemēram, nepietiekama politiskā apņemšanās un nepietiekami attīstīts tirgus 
energoefektivitātes uzlabošanai, nelielas zināšanas par iespējām un pārāk maz iniciatīvu, lai 
īstenotu energoefektivitātes uzlabojumus pieprasījuma un piedāvājuma pusē.  

3. ES IR BŪTISKA NOZĪME 

ES tiesības rīkoties saistībā ar energoefektivitāti un ietaupījumu ir noteiktas Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 194. panta 1. punktā. Lai gan liela daļa atbildības paliek 
dalībvalstu ziņā, ES tiesības rīkoties ir noteiktas tādēļ, ka energoefektivitāte un ietaupījums ir 
būtiski, lai īstenotu ES klimata pārmaiņu, energoapgādes drošības, konkurētspējas un vides 

                                                 
1 COM(2011) 112. 
2 7224/1/07, REV 1, PRIMES 2007 bāzlīnija. 
3 COM(2006) 545. 
4 COM(2011) 109. 
5 Attiecīgi 2006/32/EK un 2004/8/EK. 
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aizsardzības mērķus. Lai risinātu šos mērķus, ir nepieciešama koordinēta rīcība un saskaņota 
energoefektivitātes un ietaupījuma politika.  

4. GALVENIE POLITIKAS MĒRĶI  
Vispārējais ES politikas mērķis saistībā ar energoefektivitāti ir līdz 2020. gadam ietaupīt 
20 % ES primārās enerģijas patēriņa, salīdzinot ar prognozēto. Tā kā virzība uz šā mērķa 
sasniegšanu nav apmierinoša, šā IN galvenais mērķis ir veicināt plaisas novēršanu, izpētot 
pasākumus visos sektoros, kuros ir atlicis saimniecisks potenciāls. 

5. ANALĪTISKĀ PIEEJA  
Lai noteiktu bāzlīniju katrai politikas jomai, tika izmantots PRIMES vispārēja līdzsvara 
modelis. Lai analizētu detalizētu atlasīto politikas izvēļu ekonomisko, sociālo un vides 
ietekmi, tika izmantots E3ME modelis. Modelējot individuālās energoefektivitātes izvēles kā 
ievades datu un pieņēmumu avotu izmantoja dažādus pētījumus. 

Gadījumos, kad modelēšana nebija iespējama, lai noteiktu izvēļu iespējamo ietekmi, 
izmantoja augšupējus novērtējumus un individuālus pētījumus.  

Labākās izvēles atlase ir balstīta uz sekmēm, kuras guvusi esošā politika, un uz atlikušo 
šķēršļu, ES pievienotās vērtības, iespējamās ietekmes, efektivitātes, lietderīguma un 
saskaņotības novērtēšanu. 

6. ANALIZĒTĀS IZVĒLES 
Šajā analīzē tika apsvērti trīs politikas izvēļu līmeņi. Pirmais līmenis bija saistīts ar vajadzību 
noteikt valsts energoefektivitātes mērķus un to veidu. Otrais analīzes līmenis bija saistīts ar 
individuālo politikas pasākumu būtību un ietekmi. Visbeidzot, tika pārskatīts trešais līmenis – 
alternatīvas likumdošanas pieejas.  

Pirmā līmeņa politikas izvēles 
A: Valsts mērķi/uzdevumi 
A1: Saglabāt esošo pieeju  
A2: Paplašināt Energopakalpojumu direktīvas indikatīvo galapatēriņa mērķi līdz 2020. gadam 
A3: Katrai dalībvalstij noteikts aptverošs indikatīvs mērķis 2020. gadam 
A4: Katrai dalībvalstij noteikts saistošs mērķis 2020. gadam 
Otrā līmeņa politikas izvēles 
B: Enerģijas ietaupījuma pienākums 
B1: Saglabāt esošo pieeju  
B2: Atcelt spēkā esošos Energopakalpojumu direktīvas noteikumus, neaizstājot tos 
B3: Pieprasīt visām dalībvalstīm ieviest enerģijas ietaupījuma pienākumus, to izstrādi atstājot 
dalībvalstu ziņā 
B4: Tāpat kā B3., tikai saskaņojot galvenās iezīmes  
C: Papildu pasākumi, lai īstenotu potenciālu galapatēriņa posmā 
C1: Saglabāt esošo pieeju 
C2: Enerģijas taupīšanas pasākumi sabiedrisko ēku renovācijai  
C2a: Ieviest 3 % saistošu mērķi sabiedrisko ēku renovācijai līdz izmaksu ziņā optimālam līmenim 
C2b: Ieviest 3 % saistošu mērķi sabiedrisko ēku renovācijai līdz „gandrīz nulles” enerģijas līmenim 
C2c: Izveidot valsts finansēšanas un tehniskās palīdzības infrastruktūru sabiedrisko ēku renovācijai 
C3: Obligāta energoefektivitātes kritērija izmantošana publiskajā iepirkumā 
C4: Brīvprātīgi pasākumi, lai veicinātu energoefektivitāti ar publisko iepirkumu 
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C5: Plašāks energouzņēmumu pienākums attiecībā uz viedajiem skaitītājiem un rēķinu izrakstīšanu 
C6: Brīvprātīgi pasākumi saistībā ar skaitītājiem un rēķinu izrakstīšanu 
C7: Obligāti rūpniecības energoauditi un energovadības sistēmas 
C8: Brīvprātīgas sistēmas, lai sekmētu energoauditus un energovadības sistēmu izmantošanu 
rūpniecībā 
C9: Pienākumi dalībvalstīm sekmēt energopakalpojumu uzņēmumus (ESCO) 
C10: Brīvprātīgi pasākumi ESCO sekmēšanai 
D: Pasākumi, lai īstenotu potenciālu enerģijas pārveides un sadales posmā 
D1: Saglabāt esošo pieeju 
D2: Spēkā esošo noteikumu atcelšana 
D3: Obligātas koģenerācijas un centralizētās siltumapgādes/dzesēšanas prasības jaunām 
elektroenerģijas un augsta siltuma pieprasījuma rūpniecības iekārtām 
D4: Augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā saražotas elektroenerģijas obligāts pieslēgums un 
prioritāra piekļuve elektrotīklam 
D5: Brīvprātīgi pasākumi, lai sekmētu koģenerāciju un centralizēto siltumapgādi/dzesēšanu 
D6: Minimālās efektivitātes prasības enerģijas ražošanai  
D7: Energoefektivitātes pienākums energotīkla regulatoriem 
D8: Brīvprātīgi pasākumi, lai palielinātu enerģijas pārveides, pārvades un sadales efektivitāti 
E: Valstu ziņošana 
E1: Saglabāt esošo pieeju 
E2: Pieprasīt vienkāršas formas ziņojumus 
E3: Pieprasīt detalizētu ietaupījuma aprēķinu un visas ekonomikas pasākumu novērtējumu 
E4: Ziņošana vienīgi valsts reformu programmās 
E5: Kombinēt ziņošanu ar citiem saistītiem instrumentiem 
Trešā līmeņa politikas izvēles 
1: Saglabāt abas spēkā esošās direktīvas (Energopakalpojumu un Koģenerācijas direktīvas), kādas 
tās ir šobrīd 
2: Atcelt abas spēkā esošās direktīvas, neaizstājot tās 
3: Ierosināt divas atsevišķas pārskatītas direktīvas un paplašināt to darbības jomu 
4: Apvienot abas direktīvas un paplašināt to darbības jomu 
5: Izmantot regulu kā juridisko instrumentu direktīvas vietā 

7. SECINĀJUMI: VĒLAMĀ JAUNĀ POLITIKAS STRUKTŪRA 

7.1. Vēlamās izvēles  
Analīzē ir secināts, ka pašlaik nav vajadzības ierosināt saistošus valsts mērķus. Lai gan 
šādi mērķi varētu liecināt par energoefektivitātes nozīmīgumu un palielināt tās aktualitāti 
politikas darba kārtībā, patiesi nozīmīgi ir tieši individuāli pasākumi. Tādēļ ir ieteicami 
vienīgi indikatīvi mērķi, kurus nosaka dalībvalstis (A3. izvēle). Tomēr ir jānovēro un 
jānovērtē to virzība. Ja novērtējums 2013. gadā liecinās, ka šāda pieeja apdraud kopējā 
Eiropas 20 % energoefektivitātes mērķa sasniegšanu, būs jāveic darbība saistošu valstu mērķu 
virzienā.  

Lai iztiktu bez saistošiem mērķiem, bet nodrošinātu tādus pašus rezultātus, varētu izvirzīt 
turpmāk norādītos pasākumus.  
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Enerģijas ietaupījuma pienākums (B4. izvēle) ir galvenais, lai palielinātu 
energoefektivitātes pasākumu uzņemšanos un atbalstītu energopakalpojumu tirgus attīstību. 
Tādēļ ir ierosināts ieviest valsts enerģijas ietaupījuma shēmas, kuru mērķis būs panākt 
gada galaenerģijas samazinājumu par 1,5 %. Ir atbilstīgi, ja dalībvalstis šo pienākumu 
uzliks saviem energouzņēmumiem (piegādātājiem vai izplatītājiem), jo šo struktūru rīcībā ir 
informācija par klientu enerģijas patēriņu. Dažas galvenās pienākumu shēmu iezīmes ir 
jāsaskaņo ES līmenī (piemēram, vērienīguma līmenis un uzskaites metodes), taču 
dalībvalstīm ir jābūt iespējai tās pielāgot apstākļiem savā valstī. Šī prasība enerģijas 
ietaupījumam piešķirs finanšu vērtību un saistīs energouzņēmumu peļņu ar energoefektivitāti, 
nevis tikai ar piegādātās enerģijas apjomu. Gaidāmais ietaupījums ir ievērojams (108–
118 Mtoe primārās enerģijas ietaupījuma 2020. gadā), bet izmaksas uz vienu personu ir 
nebūtiskas un tiek vienlīdzīgi izdalītas starp enerģijas tiešajiem patērētājiem. 

Publiskajam sektoram varētu būt būtiska nozīme, lai stimulētu tirgus pāreju uz 
efektīvākiem produktiem, ēkām un pakalpojumiem publiskā sektora tēriņu lielā apjoma dēļ. 
Tiek ierosināti divi pasākumi. Pirmkārt, katru gadu 3 % publisko struktūru īpašumā esošo ēku 
ir jāatjaunina līdz efektīvu izmaksu līmenim (C2a. izvēle). Tas neradītu ļoti lielu enerģijas 
ietaupījumu (aptuveni 9 Mtoe), taču to īstenotu tādēļ, ka tām ir liela nozīme sabiedrības dzīvē. 
Arī naudas izteiksmē šīs izvēles ieguvumi būtu pārāki par izmaksām: papildu ar enerģiju 
saistītos ieguldījumus 1,6 miljardu euro apmērā ik gadu laikā no 2010. līdz 2020. gadam 
atsvērs ietaupījums par enerģijas rēķiniem 1,92 miljardu euro apmērā. Otrkārt, publiskās 
struktūras, kas iegādājas augstas energoefektivitātes produktus un ēkas, pamatojoties uz 
pieejamajām enerģijas etiķetēm un sertifikātiem (C3. izvēle), veicinās tirgus virzību. Tas tieši 
ietekmēs 9–18 Mtoe ietaupījumu 2020. gadā. Sākotnēji tas prasīs lielāku ieguldījumu, taču 
kopumā samazinās publiskā sektora organizāciju izmaksas. 

Informācija par faktisko enerģijas patēriņu, kas mājsaimniecībām un uzņēmumiem tiek 
regulāri nodrošināta, izmantojot enerģijas rēķinus (C5. izvēle), un lielo uzņēmumu iespēja 
ietaupīt, veicot energoauditus (C7. izvēle), ir svarīgas, lai samazinātu informācijas plaisu, 
kura ir viens no efektivitātes šķēršļiem. Analīze atklāja, ka abu izvēļu gadījumā slogs 
tiešajiem patērētājiem un uzņēmumiem būs samērā neliels, salīdzinot ar viņu ieguvumu. Arī 
iespējamais ietaupījums abām izvēlēm ir ievērojams un varētu sasniegt līdz pat 90 Mtoe 
C5. izvēlei un līdz 30 Mtoe C7. izvēlei. Tomēr ietaupījumu apmērs būs atkarīgs no patērētāju 
individuālās reakcijas un mijiedarbības starp šiem pasākumiem un citiem valsts pasākumiem, 
kuri mudinās patērētājus izmantot informāciju, kas viņiem tiks sniegta. 

ESCO ir svarīgi dalībnieki, kuri varētu uzņemties daļu sākotnēji nepieciešamo ieguldījumu 
energoefektivitātes pasākumos. Tomēr arī attīstītos ESCO tirgos darījumu izmaksas 
potenciālajiem patērētājiem ir pārāk augstas, lai varētu viegli piekļūt pieejamajiem 
pakalpojumiem. Tādēļ dalībvalstīm ir ieteicams izveidot struktūras, kas veiktu tirgus 
uzraudzību, nodrošinātu energopakalpojumu piedāvājumu sarakstus un standarta līgumus 
(C9. izvēle). Šim nolūkam dalībvalstis energoefektivitātes politikas virzienu izsekošanai var 
izmantot jau izveidotās aģentūras, un līdz ar to šī izvēle tām neradītu papildu administratīvo 
slogu. 

Lai atbalstītu efektīvāku enerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, ir ierosināts izvirzīt 
vairākus normatīvus pasākumus. Tostarp ir pasākumi, lai nodrošinātu to, ka liekais siltums no 
elektroenerģijas ražošanas un rūpniecības procesiem un citiem enerģijas avotiem, kur zudumi 
tiek pārvērsti enerģijā, tiktu izmantots, lai apmierinātu siltuma pieprasījumu ēkās un 
uzņēmumos un lai primārās enerģijas kurināmais tiktu izmantots daudz efektīvāk. To var 
panākt, pieprasot, lai jaunās ražošanas jaudas un augsta siltuma pieprasījuma rūpnieciskās 
iekārtas tiktu aprīkotas ar siltuma rekuperācijas (koģenerācijas) iekārtām un lai tiktu 
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nodrošināts to pieslēgums patērētājiem, izmantojot centralizētās siltumapgādes/dzesēšanas 
tīklus (D3. izvēle). Otrkārt, lai samazinātu administratīvo slogu un radītu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus, ir svarīgi noteikt skaidrus pieslēguma noteikumus un prioritāru 
piekļuvi elektrotīklam elektroenerģijai, kas saražota augstas efektivitātes koģenerācijas režīmā 
(D4. izvēle). Tas koģenerāciju novietotu līdzvērtīgā pozīcijā ar atjaunojamās enerģijas 
tehnoloģijām.  

Turklāt enerģijas tīkla regulatoriem ir jāprasa izstrādāt tarifus un tīkla noteikumus, kuri ļautu 
patērētājiem piedāvāt energoefektīvus risinājumus un tehnoloģijas (D7. izvēle). Tā kā tas 
regulatoriem neradītu papildu uzdevumus, bet tā vietā skaidri pilnvarotu tos noteikt prioritāti 
energoefektivitātei, veicot savus uzdevumus, papildu administratīvais slogs būtu nenozīmīgs. 
Tāpat ir ierosināts, lai Komisija uzrauga virzību attiecībā uz elektroenerģijas un siltuma 
ražošanas energoefektivitāti un, ja tā nav pietiekama, pēc detalizētas analīzes piedāvā 
turpmākus pasākumus (D6.a izvēle). 

Lai ierobežotu administratīvo slogu, tajā pašā laikā nodrošinot, lai tiktu īstenota pienācīga 
uzraudzība, ir ierosināta vienkārša ziņošanas forma (E2. izvēle). Šāda pieeja samazinās 
administratīvo slogu, novēršot dārgākos uzdevumus: atsevišķu politikas pasākumu ex-ante un 
ex-post novērtējumu. Tiek lēsts, ka tas izmaksas samazinātu aptuveni uz pusi, salīdzinot ar 
pašreizējo līmeni. 

Trešā līmeņa politikas izvēļu analīzē ir secināts, ka Energopakalpojumu un Koģenerācijas 
direktīvu darbības jomas paplašināšanai būtu labvēlīga ietekme. To apvienošana vienā tiesību 
aktā nodrošinātu vienkāršošanu un labāku saskaņojumu. 

Visas ierosinātās izvēles ir savstarpēji saistītas un cita citu pastiprina. Vienīgi apvienotas 
vienā kopumā, tās var sniegt nepieciešamo enerģijas patēriņa samazinājumu par sociāli 
pieņemamām izmaksām. 

7.2. Vispārējā ietekme 
Piedāvātajā instrumentu kopumā būs virkne daļēju sakritību un mijiedarbību. Visa kopuma 
modelēšana atklāja, ka primārās enerģijas pieprasījums 2020. gadā tiks samazināts par 19,7 % 
līdz 20,9 %, salīdzinot ar PRIMES 2007. gada bāzlīnijas prognozi, bet galapieprasījums 
2020. gadā samazināsies par 15,6 % līdz 19,5 %. Sektori, kuros pieprasījums samazināsies 
visvairāk, ir transporta un mājokļu sektors. Pateicoties labākām ierīcēm un labākai 
siltumapgādei un dzesēšanai, būtisks samazinājums ir arī terciārajā sektorā. Uzlabojas arī 
ražošanas efektivitāte, un dažu galaenerģijas pieprasījuma ierobežošanas pasākumu rezultātā 
samazinās elektroenerģijas patēriņš, attiecīgi samazinot arī ražošanas apjomu.  

Pasākumi, lai panāktu 20 % enerģijas ietaupījuma mērķi 2020. gadā, atbalstīs arī siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu samazinājuma mērķa sasniegšanu, jo īpaši nozarēs, kas neietilpst ETS. 
“Zema oglekļa dioksīda līmeņa ceļvedī 2050. gadam” secināts, ka energoefektivitātes un 
atjaunojamo enerģijas resursu 20 % mērķa izpildīšana ļaus panākt siltumnīcas efektu izraisošo 
gāzu emisiju samazinājumu par 25 %. Tāpēc Komisija ir paziņojusi, ka uzraudzīs jauno, 20 % 
energoefektivitātes mērķa sasniegšanai paredzēto pasākumu ietekmi uz ETS6.  

Ietekme uz ETS ir atspoguļota vispārējā 20 % efektivitātes modelēšanā, bet rezultāti ir ļoti 
dažādi atkarībā no izmantotā modeļa. Abi modeļi paredz turpmāku siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumu, taču rezultāti, kas rāda ietekmi uz ETS cenu, atšķiras: E3ME modelis 
prognozē ETS cenas krišanos līdz nullei 2020. gadā, bet PRIMES scenārijos redzama daudz 

                                                 
6 COM(2011) 112. 



 

LV 6   LV 

mazāka ietekme (samazinājums no 16,5 EUR/t līdz 14,2 EUR/t 2020. gadā). Mazāka ietekme 
uz ETS cenu līdz 2020. gadam PRIMES modelī daļēji skaidrojama ar lielāku īpatsvaru ar 
modelētajiem pasākumiem, kur ETS neietilpstošajos sektoros tiek realizēti siltumnīcefekta 
gāzu samazinājumi, ar pieņēmumu par pilnu tirgus prognozi un pieņēmumu par neierobežotu 
ETS „banking” iespēju (kvotu saglabāšanu izlietojumam vēlākā posmā) līdz 2050. gadam. Ir 
lietderīgi uzraudzīt ierosināto pasākumu ietekmi uz ETS. 

Kopējās enerģētikas sistēmas papildu izmaksas palielināsies par 2,6 % līdz 4,7 %, salīdzinot 
ar atsauces scenāriju7. Energoefektivitātes palielinājums īstermiņā veicinās elektroenerģijas 
cenu pieaugumu no 141 EUR/MWh līdz 146 EUR/MWh tādēļ, ka ir jāfinansē 
energoefektivitātes pasākumu fiksētās izmaksas8. Tomēr ilgtermiņā šis palielinājums 
izlīdzināsies, stabilizējoties elektroenerģijas cenām zemāka pieprasījuma dēļ.  

Tāpēc var apliecināt, ka piedāvātais politikas kopums var panākt 20 % mērķi un radīt 
papildu ieguvumus, kuri būs jūtami arī pēc 2020. gada. Papildu izmaksas, lai sasniegtu 
kopējo 20 % mērķi, īstenojot piedāvāto pasākumu kopumu, ir proporcionāli nelielas. Iepriekš 
norādīto izvēļu vispārējā saimnieciskā, sociālā un vides ietekme radīs lielu pozitīvu 
ieguldījumu ES politikā un būs kā pamats sekmīgai stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanai. 

                                                 
7 PRIMES 20 % atsauces scenārijs. 
8 Ibid 7. 


