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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 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. 

(4) 2030. gada perspektīvā nav saistošu 

mērķu valstu līmenī. Indikatīva 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 

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. 
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