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1. Dalībvalstis sasniedz vismaz šādu 

kumulatīvu enerģijas galapatēriņa 

ietaupījumu: 

1. 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 vismaz 1,5 % apmērā no 

ikgadējā enerģijas pārdošanas apjoma 

galalietotājiem, aprēķinot to kā vidējo no 

pēdējo četru gadu rādītājiem pirms 

2019. gada 1. janvāra. 

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 

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 
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mērķus. mērķus. 

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. 

Ietaupījumi, kas jānodrošina 
b) apakšpunktā minētajā laikposmā ir 

kumulatīvi un papildina ietaupījumus, kas 

jānodrošina a) apakšpunktā minētajā 

laikposmā, kā arī jebkādos turpmākos 

laikposmos pēc 2030. gada. Lai to 

panāktu, un neskarot šā panta 2. un 

3. punktu, dalībvalstis var rezultātos 

ieskaitīt enerģijas ietaupījumus, kas izriet 

no jauniem politikas pasākumiem, kas 

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 

ietaupījumus. Dalībvalstis var ieskaitīt arī 

ietaupījumus, kas iegūti no atsevišķām 

darbībām, kas atbilstīgā gadījumā veiktas 

laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 

2020. gada 31. decembrim, ar 

nosacījumu, ka tās turpina nodrošināt 

pārbaudāmus enerģijas ietaupījumus pēc 

2020. gada. 

Minētajos aprēķinos var daļēji vai pilnībā 

neiekļaut to pārdotās enerģijas apjomu, ko 

izmanto transportam. 

Minētajos aprēķinos a) apakšpunktā 

minētā perioda nolūkā var daļēji vai 

pilnībā neiekļaut to pārdotās enerģijas 

apjomu, ko izmanto transportam. 

 Transportam izmantotas pārdotās 

enerģijas apjomu, izņemot starptautiskajā 

aviācijā un kuģniecībā, pilsētas un 

piepilsētas autobusu transportā izmantoto 

degvielu un alternatīvo transporta 

degvielu [kā definēts 

Direktīvā 2014/94/ES], pilnībā iekļauj 

b) apakšpunktā minētā perioda aprēķinos. 

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) un b) 

apakšpunktā minētajā periodā, ar 

nosacījumu, ka katra perioda beigās ir 

panākti vajadzīgie kumulatīvie ietaupījumi.  

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: 

a) izdarīt 1. punkta a) apakšpunktā 

prasīto aprēķinu, izmantojot šādas vērtības: 
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1 % 2014. un 2015. gadā; 1,25 % 2016 un 

2017. gadā; 1,5 % 2018., 2019. un 2020. 

gadā; 

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

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; 

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. punkta a) un 

b) apakšpunktā 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 

d) šā panta 1. punkta a) apakšpunktā 

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.   

 

 ea) daļēji vai pilnībā neiekļaut 

aprēķinā transportam izmantoto pārdotās 

enerģijas apjomu. 

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 

atsevišķi: 

3. Visi saskaņā ar 2. punktu izvēlētie 

varianti kopā nedrīkst pārsniegt 25 % no 

1. punkta a) apakšpunktā norādītajam 

periodam paredzētā enerģijas ietaupījuma 

apjoma un 30 % no 1. punkta 

b) apakšpunktā norādītajam periodam 

paredzētā enerģijas ietaupījuma apjoma. 

Dalībvalstis izvēlētos variantus un to 

ietekmi aprēķina katram 1. punkta a) un b) 

apakšpunktā minētajam periodam 
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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), b), c) un d) 

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) apakšpunktā minētajā periodā panākamo 

enerģijas ietaupījumu, dalībvalstis var 

izmantot tikai 2. punkta b), c), d) un 

ea) apakšpunktu; 

4. Pēc 2020. gada 31. decembra 

panāktos enerģijas ietaupījumus nevar 

ieskaitīt kumulatīvajā ietaupījuma apjomā, 

kas jāsasniedz periodā no 2014. gada 1. 

janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.  

4. Pēc 2020. gada 31. decembra 

panāktos enerģijas ietaupījumus nevar 

ieskaitīt kumulatīvajā ietaupījuma apjomā, 

kas jāsasniedz periodā no 2014. gada 1. 

janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.  

 4.a Dalībvalstis, kuras pārsniedz 

enerģijas ietaupījumu apjomu, kas prasīts 

no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 

31. decembrim, jebkādus ietaupījumu 

pārpalikumus var ieskaitīt enerģijas 

ietaupījumu apjomā, kas prasīts periodā 

līdz 2030. gada 31. decembrim. 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 

ietaupījumus, kas izriet no 7.a pantā, 7.b 

pantā un 20. panta 6. punktā minētajiem 

politikas pasākumiem, aprēķina saskaņā ar 

V pielikumu.   

5. Dalībvalstis nodrošina, ka 

ietaupījumus, kas izriet no 7.a pantā, 7.b 

pantā un 20. panta 6. punktā minētajiem 

politikas pasākumiem, aprēķina saskaņā ar 

V pielikumu.  

6. Dalībvalstis 1. punktā prasīto 

ietaupījumu apjomu panāk, vai nu 

izveidojot 7.a pantā minēto 

energoefektivitātes pienākuma shēmu, vai 

pieņemot 7.b pantā minētos alternatīvos 

pasākumus. Dalībvalstis 

energoefektivitātes pienākuma shēmu var 

kombinēt ar alternatīviem politikas 

pasākumiem. 

6. Dalībvalstis 1. punktā prasīto 

ietaupījumu apjomu panāk, vai nu 

izveidojot 7.a pantā minēto 

energoefektivitātes pienākuma shēmu, vai 

pieņemot 7.b pantā minētos alternatīvos 

pasākumus, vienlaikus veicot pasākumus, 

lai mazinātu šādu shēmu tiešo un netiešo 

izmaksu negatīvo ietekmi uz Savienības 

konkurētspēju un jo īpaši uzņēmumiem, 

kas pakļauti starptautiskajai konkurencei. 

Dalībvalstis energoefektivitātes pienākuma 

shēmu var kombinēt ar alternatīviem 

politikas pasākumiem. 

7. Dalībvalstis pierāda, ka gadījumos, 7. Dalībvalstis pierāda, ka gadījumos, 
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kad politikas pasākumu vai atsevišķu 

darbību ietekme pārklājas, nenotiek 

enerģijas ietaupījuma dubulta uzskaite.”; 

kad politikas pasākumu vai atsevišķu 

darbību ietekme pārklājas, nenotiek 

enerģijas ietaupījuma dubulta uzskaite.”; 

Or. en 

 

 


