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IEKŠĒJAIS ENERĢIJAS TIRGUS

Lai saskaņotu un liberalizētu ES iekšējo enerģijas tirgu, laikposmā no 1996. līdz 2009. gadam
tika pieņemti trīs secīgi tiesību aktu kopumi, kas paredz pasākumus tādās jomās kā
tirgu pieejamība, pārredzamība un regulējums, patērētāju aizsardzība, efektīvi savstarpējie
savienojumi un atbilstošs apgādes līmenis. Pēc šo pasākumu īstenošanas dalībvalstu tirgos
var ienākt jauni gāzes un elektroenerģijas piegādātāji, savukārt gan rūpnieciskie patērētāji,
gan privātpersonas tagad var brīvi izvēlēties savu piegādātāju. Citās ar iekšējo enerģijas tirgu
saistītās ES politikas jomās risināti jautājumi, kas saistīti ar elektroenerģijas, gāzes un naftas
apgādes drošību, kā arī ar Eiropas elektroenerģijas un gāzes pārvades tīklu attīstību.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 194. pants.

MĒRĶI

Lai enerģētikas nozarē pabeigtu ES iekšējā enerģijas tirgus izveidi, ir jānovērš vairāki šķēršļi,
tai skaitā tirdzniecības šķēršļi, un jātuvina nodokļu un cenu politika, pasākumi attiecībā uz
normām un standartiem un tiesību akti vides un drošības jomā. Mērķis ir nodrošināt labi
funkcionējošu tirgu ar taisnīgu piekļuvi un augstu patērētāju aizsardzības līmeni, kā arī ar
atbilstošu starpsavienojuma un ražošanas jaudas līmeni. Eiropadome bija noteikusi termiņu
iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanai – tas bija jāizdara līdz 2014. gadam. Lai gan šis
termiņš nav pilnībā ievērots, ir sasniegts zināms progress enerģijas piegādātāju dažādošanas un
pārrobežu enerģijas tirdzniecības ziņā (COM(2014)0634).

SASNIEGUMI

A. Gāzes un elektroenerģijas tirgu liberalizācija
Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad lielākā daļa nacionālo elektroenerģijas un
gāzes tirgu joprojām bija monopolizēti, Eiropas Savienība un dalībvalstis nolēma šos tirgus
pakāpeniski atvērt konkurencei. Pirmās liberalizācijas direktīvas (pirmais enerģētikas jomas
tiesību aktu kopums) tika pieņemtas 1996. gadā un 1998. gadā, un tās bija jātransponē
dalībvalstu tiesību sistēmā attiecīgi līdz 1998. (elektroenerģijas jomā) un līdz 2000. gadam
(gāzes jomā). Otrais enerģētikas jomas tiesību aktu kopums tika pieņemts 2003. gadā, un tajā
ietilpstošās direktīvas dalībvalstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 2004. gadam (tika paredzēts,
ka daži noteikumi stāsies spēkā tikai 2007. gadā). Gan rūpnieciskajiem patērētājiem, gan
privātpersonām līdz ar to tika dota iespēja brīvi izvēlēties gāzes un elektroenerģijas piegādātājus
no plaša konkurentu klāsta. Lai vēl vairāk liberalizētu iekšējos elektroenerģijas un gāzes tirgus,
2009. gada aprīlī tika pieņemts trešais tiesību aktu kopums, ar ko groza otro tiesību aktu kopumu
un nodrošina pamatu iekšējā elektroenerģijas tirgus izveidei.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A52014DC0634
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2015. gada februārī Komisija publicēja paziņojumu par Enerģētikas savienības paketi
“Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku”
(COM(2015)0080). Šajā paketē ir noteikts, ka Enerģijas savienības mērķis ir “ES patērētājiem –
mājsaimniecībām un uzņēmumiem – [nodrošināt] drošu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģiju
par pieejamu cenu”. Šo mērķu sasniegšanai paketē ir izklāstītas piecas savstarpēji pastiprinošas
un cieši savstarpēji saistītas dimensijas: enerģētiskā drošība, solidaritāte un uzticēšanās;
pilnībā integrēts Eiropas enerģijas tirgus; energoefektivitāte, kas palīdz iegrožot pieprasījumu;
ekonomikas dekarbonizācija; pētniecība, inovācija un konkurētspēja.
Kā bija paziņots Enerģētikas savienības stratēģijā, Komisija 2016. gada 30. novembrī
nāca klajā ar vairākiem tiesību aktu priekšlikumiem jaunam ES enerģijas tirgus modelim.
Tiesību aktu kopuma “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” (COM(2016)0860) mērķis ir izveidot
Enerģētikas savienību, un šis kopums attiecas uz energoefektivitāti, atjaunojamo enerģiju,
elektroenerģijas tirgus modeli, elektroenerģijas piegādes drošību un Enerģētikas savienības
pārvaldības noteikumus.
B. Enerģijas tirgus regulēšana
Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (izveidota ar Regulu (EK) Nr. 713/2009)
darbojas ar pilnu jaudu kopš 2011. gada marta. ACER ir galvenā aģentūra, kas atbild par
sadarbības veicināšanu starp valstu regulatīvajām institūcijām reģionālā un Eiropas līmenī un
par tīkla izveides un iekšējo elektroenerģijas un gāzes tirgu uzraudzību. Tā ir kompetenta arī
izmeklēt tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus un saskaņot ar dalībvalstīm atbilstošu
sankciju piemērošanu. Tomēr atbildība par sankciju piemērošanu pārkāpuma gadījumā ir
dalībvalstu ziņā.
Kā nākamais solis tika pieņemtas divas regulas, ar kurām izveidoja elektroenerģijas pārvades
sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) sadarbības institūcijas, – viena, kas attiecas uz
elektroenerģiju (Regula (EK) Nr. 714/2009), un otra, kas attiecas uz dabasgāzi (Regula (EK)
Nr. 715/2009, kas grozīta ar Komisijas Lēmumu 2010/685/ES). ENTSO kopā ar ACER izstrādā
detalizētus noteikumus par piekļuvi tīklam un tehniskus kodeksus, kā arī nodrošina tīkla
darbības koordināciju, veicot operatīvās informācijas apmaiņu un izstrādājot kopējus drošības
un ārkārtas situāciju standartus un procedūras. ENTSO atbild arī par tīkla investīciju 10 gadu
plāna izstrādi ik pēc diviem gadiem, kuru pēc tam pārskata ACER.
Turklāt Direktīvas 2008/92/EK mērķis ir uzlabot to gāzes un elektrības cenu pārredzamību,
kuras tiek piemērotas rūpnieciskajiem galalietotājiem, nosakot dalībvalstīm pienākumu
nodrošināt, ka ES Statistikas birojs divreiz gadā tiek informēts par šīm cenām un izmantotajām
cenu noteikšanas sistēmām. 2011. gada oktobrī ES pieņēma Regulu (ES) Nr. 1227/2011 par
enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT), kuras mērķis ir nodrošināt godīgas
tirdzniecības praksi Eiropas enerģijas tirgos.
C. Elektroenerģijas, dabasgāzes un naftas piegādes drošība
Ar Direktīvu 2005/89/EK tiek noteikti pasākumi, kuru mērķis ir garantēt elektroapgādes drošību
un nodrošināt elektroenerģijas iekšējā tirgus pienācīgu darbību, atbilstīgu starpsavienojumu
līmeni starp dalībvalstīm, pienācīgu ražošanas jaudas līmeni un līdzsvaru starp piegādi un
pieprasījumu. Ņemot vērā gāzes izšķiroši svarīgo nozīmi energoapgādē Eiropas Savienībā
un reaģējot uz Krievijas un Ukrainas gāzes krīzi 2008.–2009. gada ziemā, 2010. gadā tika
pieņemta Regula (ES) Nr. 994/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem.
Regulas mērķis ir stiprināt preventīvus un krīzes novēršanas mehānismus. Lai nodrošinātu
drošu naftas piegādi, Direktīvā 2009/119/EK noteikts, ka dalībvalstis uztur obligātos naftas
krājumus, kas atbilst vismaz dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā vai arī dienas

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A52015DC0080
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vidējam iekšzemes patēriņam 61 dienas laikā atkarībā no tā, kurš no abiem daudzumiem ir
lielāks. Reaģējot uz bažām par Krievijas gāzes piegādi caur Ukrainu, Komisija 2014. gada maijā
laida klajā enerģētiskās drošības stratēģiju (COM(2014)0330). Stratēģijas mērķis ir nodrošināt
stabilu un neizsīkstošu enerģijas piegādi Eiropas iedzīvotājiem un ekonomikai. Tajā noteikti
tādi pasākumi kā energoefektivitātes palielināšana, enerģijas ražošana uz vietas un trūkstošo
infrastruktūras ķēdes posmu pabeigšana, lai krīzes laikā enerģiju varētu novirzīt tur, kur tas ir
nepieciešams.
D. Eiropas enerģētikas tīkli (TEN-E)
Regula (ES) Nr. 347/2013 nosaka pamatnostādnes attiecībā uz Eiropas enerģētikas tīkliem,
ar kuru palīdzību starp Eiropas elektroenerģijas un gāzes pārvades tīkliem tiek identificēti
vispārējas intereses projekti un prioritāri projekti. Vispārējas intereses projektiem ir prioritāte
Regulā (EK) Nr. 2236/95 paredzētā finansiālā atbalsta saņemšanā. TEN-E piešķirtais budžets
galvenokārt ir paredzēts iespējamības izpētes finansēšanai. Daļēja finansējuma ieguldījumos
var izmantot arī citus instrumentus, piemēram, Eiropas strukturālos un investīciju fondus vai
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF). Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada
26. februāra Regula (ES) Nr. 256/2014 par Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras
investīciju projektu paziņošanu Komisijai paredz, ka dalībvalstis paziņo Komisijai par saviem
energoinfrastruktūras investīciju projektiem.
Komisija savā paziņojumā “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020”” (COM(2011)0500) ir nākusi
klajā ar jaunu mehānismu – Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (ESI), kas
paredzēts prioritāru projektu finansēšanai enerģētikas, transporta un izšķiroši svarīgas digitālās
infrastruktūras jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. 2013. gada novembrī Parlaments
atbalstīja ar Padomi panākto vienošanos par ESI budžetu, kurā EUR 5,12 miljardi bija paredzēti
Eiropas enerģētikas infrastruktūras projektu izstrādei (P7_TA(2013)0463). Pamatojoties uz
Padomes un Parlamenta 2013. gada martā atbalstītajām energoinfrastruktūras vadlīnijām
(P7_TA(2013)0061), ES atbalsta piešķiršanai tika atlasīti vairāki kopīgu interešu projekti.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Pieņemot tiesību aktu kopumu iekšējo enerģijas tirgu jomā, Parlaments ir stingri atbalstījis
pārvades īpašumtiesību nošķiršanu elektroenerģijas nozarē, uzskatot to par visefektīvāko
līdzekli, lai nediskriminējošā veidā veicinātu ieguldījumus infrastruktūrās, jaunu dalībnieku
taisnīgu piekļuvi tīklam un pārredzamību tirgū. Parlaments ir arī uzsvēris to, cik liela nozīme
ir Eiropas kopējai nostājai attiecībā uz vidēji ilga termiņa ieguldījumiem (indikatīvs Eiropas
10 gadu plāns, kurā galvenā uzmanība veltīta starpsavienojumiem), ciešākai sadarbībai starp
regulatīvajām iestādēm, dalībvalstīm un pārvades sistēmu operatoriem, kā arī stabilam tīkla
piekļuves nosacījumu saskaņošanas procesam. Pēc Parlamenta iniciatīvas īpašs uzsvars tika
likts uz patērētāju tiesībām, kas bija daļa no vienošanās ar Padomi: minētajās rezolūcijās
tika pieprasīts pastiprināt patērētāju tiesības (piegādātāju maiņa, tieša informēšana, izmantojot
viedskaitītājus, un enerģētikas ombudam iesniegto sūdzību efektīva izskatīšana). Parlaments
panāca arī jēdziena “energonabadzība” atzīšanu. Tas stingri atbalstīja arī ACER izveidi,
uzsverot, ka tai ir jāpiešķir nepieciešamās pilnvaras risināt jautājumus, kurus nevar atrisināt
valstu energoregulatori un kuri kavē iekšējā tirgus integrāciju un pienācīgu darbību.
Pieņemot Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas (P7_TA(2013)0061), Parlaments aicināja
pievērst īpašu uzmanību enerģijas uzglabāšanas iekārtu nozīmīgumam un nepieciešamībai
nodrošināt Eiropas elektroenerģijas tīklu stabilitāti, integrējot atjaunojamos energoresursus.
Parlaments apstiprināja grozījumu, ar ko tiek uzlabota to metodoloģiju pārredzamība, kuras

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32014R0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52011DC0500
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ENTSO izmanto savos tīklu attīstības plānos. Tas arī iesniedza grozījumu, ar ko patērētāji tiek
pasargāti no nesamērīgā sloga, ko tiem radītu kopējas intereses projektu izmaksu segšana.
Vēlāk, 2015. gada decembrī, Parlaments pieņēma rezolūciju par virzību uz Eiropas enerģētikas
savienību (P8_TA(2015)0444). Šajā rezolūcijā Parlaments aicināja Komisiju nodrošināt, lai
uz visiem tiesību aktu priekšlikumiem, kuri attiecas uz Enerģētikas savienības izveidi, tiktu
izmantota parastā likumdošanas procedūra, un paziņoja, ka tas sagaida, ka Enerģētikas
savienības pārvaldības satvars laikposmam pēc 2020. gada būs vērienīgs, ticams, pārredzams
un demokrātisks, paredzēs Parlamenta pilnu iesaistīšanu un nodrošinās 2030. gadam izvirzīto
klimata jomas un enerģētikas mērķu sasniegšanu.
Pēc tam Parlaments pieņēma nostājās attiecībā uz enerģijas tirgus modeli Komisijas
tiesību aktu kopuma “Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem” sagatavošanas laikā.
Savā 2016. gada 13. septembra rezolūcijā par virzību uz jaunu enerģijas tirgus modeli
(P8_TA(2016)0333) Parlaments atbalsta likvīdu īstermiņa tirgu un ilgtermiņa cenu signālu
kombinēšanu, lai tirgus būtu spējīgs pielāgoties pieaugošajam atjaunojamo energoresursu
īpatsvaram un aktīvajiem patērētājiem. Tas uzsver reģionālās sadarbības lielo nozīmi, prasa
integrēt atjaunojamos energoresursus tirgū un pakāpeniski pārtraukt atbalsta sniegšanu stabili
attīstītiem atjaunojamiem energoresrsiem un precizē kritērijus attiecībā uz jaudas mehānismiem,
kuriem vajadzētu būt balstītiem uz tirgu un atvērtiem pārrobežu dalībai.
Dagmara Stoerring / Susanne Horl
11/2017
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