
Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/lv

IEKŠĒJAIS ENERĢIJAS TIRGUS

Lai saskaņotu un liberalizētu ES iekšējo enerģijas tirgu, kopš 1996. gada ir pieņemti
pasākumi tādu jautājumu risināšanai, kuri saistīti ar piekļuvi tirgum, pārredzamību
un regulēšanu, patērētāju aizsardzību, starpsavienotības atbalstīšanu un atbilstošu
apgādes līmeni. Šo pasākumu mērķis ir izveidot konkurētspējīgāku, uz patērētājiem
orientētu, elastīgu un nediskriminējošu ES elektroenerģijas tirgu ar piegādes cenām,
kas balstās uz tirgu. Šādā veidā tiek stiprinātas un paplašinātas individuālo
patērētāju un enerģētikas kopienu tiesības, risināta enerģētiskās nabadzības
problēma, precizētas tirgus dalībnieku un regulatoru lomas un pienākumi un risināts
elektroenerģijas, gāzes un naftas piegādes drošības, kā arī elektroenerģijas un
gāzes pārvadei nepieciešamo Eiropas komunikāciju tīklu attīstības jautājums. Kopš
Krievijas iebrukuma Ukrainā un tā izraisītās enerģētiskās krīzes ES enerģijas tirgus
struktūra saskaras ar pamatīgām strukturālām izmaiņām.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. un 194. pants

MĒRĶI

Lai enerģētikas nozarē pabeigtu ES iekšējā enerģijas tirgus izveidi, ir nepieciešams:
likvidēt vairākus šķēršļus un tirdzniecības barjeras; tuvināt nodokļu un cenu
noteikšanas politikas un pasākumus attiecībā uz normām un standartiem; nodrošināt
tiesību aktus vides un drošības jomā. Mērķis ir nodrošināt labi funkcionējošu tirgu
ar taisnīgu piekļuvi un augstu patērētāju aizsardzības līmeni, kā arī ar atbilstošu
starpsavienotības un ražošanas jaudas līmeni.

SASNIEGUMI

A. Gāzes un elektroenerģijas tirgu liberalizācija
Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad lielākā daļa nacionālo elektroenerģijas
un gāzes tirgu joprojām bija monopoli, Eiropas Savienība un dalībvalstis nolēma
šos tirgus pakāpeniski atvērt konkurencei. Pirmās liberalizācijas direktīvas (Pirmā
enerģētikas pakete) tika pieņemtas 1996. gadā (elektroenerģija) un 1998. gadā
(gāze), un tās bija jātransponē dalībvalstu tiesību sistēmā attiecīgi līdz 1998. gadam
(elektroenerģija) un līdz 2000. gadam (gāze).
Otrā enerģētikas pakete tika pieņemta 2003. gadā, un tajā ietilpstošās direktīvas
dalībvalstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 2004. gadam, taču tika paredzēts, ka
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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 iekšējo elektroenerģijas un gāzes tirgu, 2009. gada aprīlī tika
pieņemta Trešā enerģētikas pakete, ar ko groza Otro enerģētikas paketi un nodrošina
pamatu iekšējā enerģijas tirgus koncepcijas īstenošanai.
2019. gada jūnijā tika pieņemta ceturtā enerģētikas pakete, kurā ietilpst viena
direktīva (Elektroenerģijas direktīva (2019/944/ES) un trīs regulas: Elektroenerģijas
regula (2019/943/ES), Riskgatavības regula (2019/941/ES) un ES Energoregulatoru
sadarbības aģentūras (ACER) regula (2019/942/ES). Ar Ceturto enerģētikas paketi
tika ieviesti jauni elektroenerģijas tirgus noteikumi attiecībā uz atjaunojamiem
energoresursiem un investīciju piesaistīšanu. Ar to tika sniegts stimuls patērētājiem un
ieviesta jauna atbilstības robežvērtība spēkstacijām, lai tās varētu saņemt subsīdijas kā
jaudas mehānismi. Minētā pakete arī paredz prasību dalībvalstīm sagatavot ārkārtas
rīcības plānus iespējamas elektroenerģijas krīzes gadījumā un paplašinātu ACER
kompetenci pārrobežu regulatīvās sadarbības jomā gadījumos, kad valsts un reģionālā
līmenī pastāv sadrumstalotības risks.
Piektā enerģētikas pakete – “Gatavi mērķrādītājam 55 %” – tika publicēta 2021. gada
14. jūlijā, un tās mērķis ir saskaņot ES enerģētikas mērķus ar Eiropas jaunajiem
vērienīgajiem klimata jomas mērķiem 2030. un 2050. gadam. Debates par tās
ar enerģētiku saistītajiem aspektiem turpinās. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā
2022. gada februārī un pēc tam, kad Krievija pilnībā pārtrauca gāzes piegādi Eiropai,
un tādējādi radītās enerģētiskās krīzes ES nolēma ātri pakāpeniski atteikties no
Krievijas fosilā kurināmā importa, ieviest enerģijas taupīšanas pasākumus, dažādot
savu enerģijas importu, pieņemt strukturālus pasākumus elektroenerģijas un gāzes
tirgū un paātrināt atjaunojamo energoresursu ieviešanu.
B. Turpmākie pasākumi
Kā bija paziņots Enerģētikas savienības stratēģijā (COM(2015)0080), Komisija
2016. gada 30. novembrī nāca klajā ar paketi “Tīru enerģiju ikvienam
Eiropā” (COM(2016)0860), lai patērētājiem nodrošinātu drošu, ilgtspējīgu un
konkurētspējīgu enerģiju par pieņemamām cenām. Ar pašlaik spēkā esošo
Ceturto enerģētikas paketi tiek īstenota enerģētikas savienība, un tā aptver
tādus jautājumus kā energoefektivitāte, atjaunojamā enerģija, elektroenerģijas tirgus
modelis, elektroenerģijas piegādes drošība un enerģētikas savienības pārvaldības
noteikumi. Lai pabeigtu iekšējā enerģijas tirgus izveidi, Komisija ir pieņēmusi
pasākumus, kas ir iekļauti Elektroenerģijas direktīvā, Riskgatavības regulā un ACER
regulā.
Ar regulu par elektroenerģijas iekšējo tirgu (Regula (ES) 2019/943) ir pārskatīti
iekšējā elektroenerģijas tirgus noteikumi un principi, lai nodrošinātu tā pienācīgu
darbību un konkurētspēju. Tā atbalsta ES enerģētikas nozares dekarbonizāciju,
novērš šķēršļus elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībai un dara iespējamu ES
pārkārtošanos uz tīru enerģiju, lai pildītu Parīzes nolīgumā uzņemtās saistības.
Regula nosaka šādu uz tirgu balstītu principu kopumu attiecībā uz elektroenerģijas
tirgu darbību: cenas tiks noteiktas, balstoties uz pieprasījumu un piedāvājumu;
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patērētāji gūs labumu no tirgus noteikumiem un būs aktīvi tirgus dalībnieki; stimuli
dekarbonizētai elektroenerģijas ražošanai balstīsies uz tirgu; pakāpeniski tiks likvidēti
šķēršļi pārrobežu elektroenerģijas plūsmām; ražotāji būs tieši vai netieši atbildīgi par
savas elektroenerģijas pārdošanu; tiks pieņemti jauni nosacījumi, saskaņā ar kuriem
dalībvalstis var izveidot jaudas mehānismus, un šo mehānismu izveides principi.
Direktīvā par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu
(Direktīva (ES) 2019/944) īpaša uzmanība veltīta dalībvalstīm un patērētājiem,
paredzot dažādu noteikumu kopumu, kas pārkārtošanās uz tīru enerģiju centrā
izvirza patērētāju. Piegādātāji var brīvi noteikt cenu, par kādu tie piegādā
elektroenerģiju patērētājiem. Dalībvalstis nodrošina uz tirgu balstītu cenas
konkurenci starp piegādātājiem, enerģētiskās nabadzības skarto un neaizsargāto
mājsaimniecības lietotāju aizsardzību un galalietotāju tiesības uz piegādātāja
nodrošinātu elektroenerģiju, ja piegādātājs tam piekrīt, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī
ES prasībām atbilstošais piegādātājs ir reģistrēts. Patērētāji var bez papildu maksas
pieprasīt viedo elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšanu. Mājsaimniecības lietotājiem
un mikrouzņēmumiem bez maksas ir pieejams vismaz viens rīks piegādātāju
piedāvājumu – tostarp dinamiskas elektroenerģijas cenas līgumu piedāvājumu –
salīdzināšanai, un tie var mainīt piegādātājus bez maksas ne ilgāk kā trīs nedēļu laikā
un piedalīties kolektīvās maiņas shēmās. Galapatērētāji, kuriem ir viedie skaitītāji, var
pieprasīt dinamiskas elektroenerģijas cenas līgumus ar vismaz vienu lielu piegādātāju.
Tiem ir tiesības rīkoties kā aktīviem patērētājiem, piemēram, pārdot pašražotu
elektroenerģiju, neesot pakļautiem nesamērīgām vai diskriminējošām tehniskām
prasībām, un kopsavilkuma veidā saņemt skaidrus līguma nosacījumus.
Riskgatavības regula (Regula (ES) 2019/941) pastiprina riskgatavību, mudinot
sadarboties pārvades sistēmu operatorus Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs un
ACER. Tās mērķis ir arī atvieglot elektroenerģijas tīklu pārrobežu pārvaldību
elektroenerģijas krīzes gadījumā, izmantojot jaunos reģionālos operatīvos centrus, kas
tika ieviesti saistītajā regulā par elektroenerģijas iekšējo tirgu (Regula (ES) 2019/943).
Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls (ENTSO-E) sadarbībā ar
ACER un Elektroenerģijas koordinācijas grupu izstrādās un piedāvās kopīgu riska
noteikšanas metodiku, ko pēc tam apstiprinās ACER. Ir ierosināti šādi četri pasākumu
kopumi:
1) kopīgi noteikumi par to, kā nepieļaut elektroenerģijas krīzi un sagatavoties tai, lai
nodrošinātu pārrobežu sadarbību,
2) kopīgi noteikumi krīzes pārvarēšanai,
3) kopīgas metodes ar piegādes drošību saistītu risku izvērtēšanai,
4) kopīgs satvars elektroenerģijas piegādes drošības labākas izvērtēšanai un
uzraudzībai.
Debates par piektās enerģētikas paketes aspektiem, kas saistīti ar enerģiju, sākotnēji
notika pēcpandēmijas atveseļošanas izraisītu augstu enerģijas cenu kontekstā.
2021. gada jūlijā Komisija publicēja paketes “Gatavi mērķrādītājam 55 %” pirmo daļu,
kuras mērķis ir panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos vismaz par 55 %
un panākt klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam. 2021. gada decembrī piektajai
enerģētikas paketei sekoja Ūdeņraža un dekarbonizētu gāzu tirgus pakete. Debatēs
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par piekto enerģētikas paketi notika radikāls pavērsiens pēc Krievijas iebrukuma
Ukrainā un tam sekojošās enerģētiskās krīzes, kā rezultātā Krievija vienpusēji
pārtrauca gāzes piegādi ES dalībvalstīm un Eiropā strauji palielinājās gāzes un
elektroenerģijas cena.
Reaģējot uz pasaules enerģētiskās krīzes saasināšanos, ES nāca klajā ar vairākiem
priekšlikumiem pamatīgām strukturālām izmaiņām savos enerģijas tirgos. 2022. gada
martā paziņojumā par REPowerEU (COM(2022)0108) nekavējoties tika paziņots par
ES nodomu pakāpeniski izbeigt savu atkarību no Krievijas fosilā kurināmā. 2022. gada
maijā šim paziņojumam sekoja REPowerEU plāns (COM(2022)0230), kurā ierosinātas
papildu darbības enerģijas taupīšanai, piegāžu dažādošanai, energoapgādes drošības
palielināšanai un fosilā kurināmā aizstāšanai, paātrinot plašāku atjaunojamās enerģijas
izmantošanu. 2022. gada jūlijā Komisija ierosināja jaunus noteikumus par koordinētiem
gāzes pieprasījuma mazināšanas pasākumiem un publicēja paziņojumu “Taupīsim
gāzi, lai ziemā nepietrūkst” (COM(2022)0360). Jaunā Padomes Regula (ES)
2022/1369 par koordinētiem gāzes pieprasījuma mazināšanas pasākumiem stājās
spēkā 9. augustā. 2022. gada 14. septembrī Komisija nāca klajā ar priekšlikumu
jaunai regulai par ārkārtas intervenci, lai risinātu augsto enerģijas cenu problēmu
(COM(2022)0473) un samazinātu Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu enerģijas rēķinus.
Ar šo priekšlikumu tiek ieviesti pasākumi, lai mazinātu elektroenerģijas pieprasījumu,
uz laiku noteiktu ienākumu maksimālo robežvērtību elektroenerģijas ražotājiem, kas
izmanto tehnoloģijas ar zemām izmaksām, piemēram, atjaunojamos energoresursus,
kodolenerģiju un lignītu, un pagaidu solidaritātes maksu par virspeļņu naftas,
gāzes, ogļu un naftas pārstrādes nozarē, no kuras gūtie ieņēmumi tiks novirzīti
elektroenerģijas patērētājiem.
C. Enerģijas tirgus regulēšana: ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra
ES Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) darbojas kopš 2011. gada marta
(Regula (EK) Nr. 713/2009). ACER ir galvenā aģentūra, kas atbild par sadarbības
veicināšanu starp valstu regulatīvajām iestādēm reģionālā un Eiropas līmenī un par
tīkla attīstības un iekšējo elektroenerģijas un gāzes tirgu uzraudzību. Tās kompetencē
ietilpst arī tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu izmeklēšana un atbilstošu
sankciju piemērošanas saskaņošana ar dalībvalstīm.
2019. gada jūnijā Komisija pieņēma ACER regulu (2019/942/ES), lai reformētu
ACER, pārstrādātu tiesību aktus un stiprinātu tās galveno lomu, proti, koordinēt
valstu regulatoru darbību, it īpaši jomās, kurās sadrumstalotība valstu lēmumu
par pārrobežu nozīmes jautājumiem pieņemšanā radītu problēmas vai neatbilstību
iekšējā tirgū. Ir paplašināti ACER pienākumi vairumtirdzniecības tirgu uzraudzības un
pārrobežu infrastruktūras jomā, lai tai uzticētu lielāku atbildību galīgā priekšlikuma
par tīkla kodeksu izstrādē un iesniegšanā Komisijai un reģionālā elektroenerģijas
tirgus (tirdzniecības zonas) pārskatīšanas (kas noteikta Elektroenerģijas regulas
pārstrādātajā redakcijā (2019/943/ES) ietekmēšanā. Ar ACER regulu tiek ieviesta
maksa kā papildu finansējuma avots to ACER veikto darbību izmaksu segšanai,
kuras saistītas ar REMIT (REMIT maksa). 2020. gada 15. jūlijā Enerģētikas ĢD un
ACER iesniedza priekšlikumu par maksas struktūru. Komisija 2020. gada 17. decembrī
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pieņēma Lēmumu (ES) 2020/2152 par maksu, kura mērķis ir segt izdevumus par tādām
ACER veiktām darbībām kā informācijas vākšana, rīcība ar to, tās apstrāde un analīze.
Kā nākamais solis tika pieņemtas divas regulas, ar kurām izveido elektroenerģijas
pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSO) sadarbības struktūras: vienu
attiecībā uz elektroenerģiju (Regula (EK) Nr. 714/2009), un otru attiecībā uz
gāzi (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 Regula (ES) 2016/1952 uzlabo rūpnieciskajiem galalietotājiem noteikto gāzes
un elektrības cenu pārredzamību, paredzot dalībvalstīm pienākumu nodrošināt, ka ES
Statistikas birojam vienreiz vai divreiz gadā tiek sniegta informācija par minētajām
cenām un standarta patēriņa grupu sistēmām, kas tiek izmantotas cenu noteikšanai.
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.
D. Elektroenerģijas, dabasgāzes un naftas piegādes drošība
Regula (ES) 2019/941 nosaka pasākumus, kuru mērķis ir garantēt elektroapgādes
drošību un nodrošināt elektroenerģijas iekšējā tirgus pienācīgu darbību, atbilstošus
savienojumus starp dalībvalstīm, pienācīgu ražošanas jaudas līmeni un līdzsvaru
starp piedāvājumu un pieprasījumu. Ņemot vērā gāzes izšķiroši svarīgo nozīmi ES
energoapgādē un reaģējot uz gāzes krīzi 2008.–2009. gada ziemā Krievijas un
Ukrainas konflikta dēļ, 2010. gadā tika pieņemta un 2017. gadā pārskatīta Regula
(ES) 2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem. Šīs regulas
mērķis ir stiprināt preventīvus un krīzes novēršanas mehānismus. Lai nodrošinātu
drošu naftas piegādi, Direktīvā 2009/119/EK noteikts, ka dalībvalstis uztur minimālos
naftas krājumus, kas atbilst vismaz dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu
laikā vai arī dienas 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 publicēja enerģētiskās drošības
stratēģiju (COM(2014)0330). Šīs stratēģijas mērķis ir nodrošināt stabilu un pietiekamu
energoapgādi Eiropas iedzīvotājiem un ekonomikai. Tā paredz tādus pasākumus kā
energoefektivitātes palielināšana, enerģijas ražošanas veicināšana Eiropas Savienībā
un trūkstošo infrastruktūras ķēdes posmu pabeigšana, lai krīzes laikā enerģiju novirzītu
tur, kur nepieciešams.
2019. gada maijā Komisija pieņēma 2009. gada Dabasgāzes direktīvas mērķtiecīgi
pārskatīto redakciju (Direktīva (ES) 2019/692). Minētā pārskatīšana paredzēja, ka
Dabasgāzes direktīvas pamatnoteikumi būtu tieši piemērojami pārrobežu gāzes
cauruļvadiem ar trešām valstīm un konkrētāk – cauruļvadu daļām, kas atrodas ES
teritorijā. Tam būtu jāpalīdz nodrošināt to, ka neviens pašreizējais, plānotais un
nākotnes gāzes infrastruktūras projekts starp dalībvalsti un trešo valsti nekropļo vienoto
enerģijas tirgu un nemazina apgādes drošību Eiropas Savienībā.
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2021. gada decembrī Komisija ierosināja pārskatīt (sk. dokumentus COM(2021)0803,
COM(2021)0804 un COM(2021)0805) Gāzes direktīvu (2009/73/EK) un Gāzes regulu
(Regula (EK) Nr. 715/2009), ar kurām izveido regulatīvo satvaru konkurētspējīgiem
dekarbonizētiem gāzes tirgiem. Šie priekšlikumi ietver jauna ES ūdeņraža tirgus
koncepcijas izstrādi un šāda tirgus attīstību un jaunu regulējumu metāna emisiju
samazināšanai enerģētikas nozarē.
2022. gada 23. martā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un pēc tam, kad Krievija savas
gāzes piegādes sāka izmantot kā ietekmēšanas instrumentu, Komisija nāca klajā ar
jaunu gāzes uzglabāšanas regulu (Regula (ES) 2022/1032), kurā ES dalībvalstīm
prasīts līdz 2022. gada 1. novembrim piepildīt savas gāzes krātuves 80 % apmērā
un turpmākajos gados – 90 % apmērā no to ietilpības. Tā arī publicēja paziņojumu
“Piegādes drošība un pieņemamas enerģijas cenas. Tūlītēji pasākumi un gatavošanās
nākamajai ziemai: rīcības varianti” (COM(2022)0138). 2022. gada 27. jūnijā abas
likumdevējas iestādes vienojās par gāzes uzglabāšanas regulu.
E. Eiropas enerģētikas tīkli (TEN-E)
TEN-E ir politika, kurā īpaša uzmanība veltīta dalībvalstu energoinfrastruktūras
savienošanai. Politikas ietvaros ir noteikti deviņi prioritārie koridori (četri
elektroenerģijas koridori, četri gāzes koridori un viens naftas koridors) un trīs
prioritārās tematiskās jomas (viedtīklu ieviešana un izmantošana, elektromaģistrāles
un pārrobežu oglekļa dioksīda tīkls).
Regula (ES) Nr. 347/2013 nosaka pamatnostādnes attiecībā uz Eiropas energotīkliem;
ar šo pamatnostādņu palīdzību identificē kopīgu interešu projektus (KIP) un prioritārus
projektus Eiropas elektroenerģijas un gāzes pārvades tīklu jomā. KIP enerģētikas jomā
tiek finansēti, izmantojot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu enerģētikai
(EISI-E). Tas ir finansēšanas instruments, kura kopējais budžets 2021.–2027. gada
laikposmam ir 5,84 miljardi EUR, no kā līdzekļus piešķir dotāciju veidā, kuras pārvalda
Inovācijas un tīklu izpildaģentūra. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam no kopējā
EISI-E budžeta 4,8 miljardu EUR apjomā tika finansēti 149 pārrobežu enerģētikas
infrastruktūras darbības 107 KIP astoņos prioritārajos koridoros (četri elektroenerģijas
sektorā un četri gāzes sektorā). Komisija izveido KIP sarakstu ar deleģētu aktu, kas
stājas spēkā tikai tad, ja nedz Parlaments, nedz Padome divu mēnešu laikā pēc tā
paziņošanas nav izteikuši iebildumus.
Lai labāk atbalstītu Eiropas pārrobežu enerģētikas infrastruktūras modernizēšanu un
īstenotu Eiropas zaļā kursa mērķus, 2022. gada 5. aprīlī tika pieņemta pārskatītā TEN-
E regula.

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, kā veicināt nediskriminējošu investēšanu infrastruktūrā,
taisnīgas piekļuves tīklam nodrošināšanu jauniem dalībniekiem un pārredzamību
tirgū. Parlaments arī ir uzsvēris to, ka liela nozīme ir Eiropas kopējam viedoklim
par vidēji ilga termiņa investīcijām (indikatīvs Eiropas līmeņa 10 gadu plāns, kurā
īpaša uzmanība veltīta starpsavienojumiem), ciešākai sadarbībai starp regulatīvajām
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iestādēm, dalībvalstīm un pārvades sistēmu operatoriem un stabilam tīkla pieejamības
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. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā
Parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas par pakāpenisku atteikšanos no Krievijas
fosilā kurināma un par pašreizējo enerģētisko krīzi.
Svarīgākās nesen pieņemtās rezolūcijas:
— 2022. gada 5. oktobris: Parlaments pieņēma rezolūciju par enerģijas cenām,

kurā tas atkārtoti aicina nekavējoties noteikt pilnīgu embargo naftai, oglēm,
kodoldegvielai un gāzei no Krievijas. Tajā uzsvērts, ka dalībvalstīm nevajadzētu
atslēgt enerģijas piegādi patērētājiem, kuri nespēj samaksāt enerģijas rēķinus,
un vērsta uzmanība uz nepieciešamību nepieļaut, ka no mājokļa tiek izlikti
neaizsargāti cilvēki, kas nespēj samaksāt rēķinus un īri. Šajā rezolūcijā arī
prasīts noteikt atbilstošus cenu griestus cauruļvadu gāzes importam, ieviest
jaunus pasākumus spekulācijas novēršanai, noteikt maksimālo robežvērtību
ienākumiem no tā dēvētajām inframarginālajām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas
elektroenerģijas ražošanai patērētāju un uzņēmumu vajadzībām, un uzdod
Komisijai analizēt elektroenerģijas un gāzes cenu nošķiršanu;

— 2022. gada 19. maijs: Parlaments pieņēma rezolūciju par sociālajām un
ekonomiskajām sekām, ko Eiropas Savienībai rada Krievijas karš Ukrainā, kurā
aicina dalībvalstis steidzami pieņemt sesto sankciju kopumu. Tajā atkārtoti prasīts
nekavējoties noteikt pilnīgu embargo Krievijas naftas, ogļu, kodoldegvielas un
gāzes importam un pilnībā atteikties no Nord Stream 1 un Nord Stream 2;

— 2022. gada 7. aprīlis: Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā prasa nekavējoties
noteikt pilnīgu embargo Krievijas naftas, ogļu, kodoldegvielas un gāzes importam,
pilnībā atteikties no Nord Stream 1 un Nord Stream 2 un nākt klajā ar plānu tam,
kā turpināt īstermiņā nodrošināt ES energoapgādes drošību;

— 2022. gada 1. marts: Parlaments nosodīja Krievijas nelikumīgo, neizprovocēto
un nepamatoto militāro agresiju pret Ukrainu, kā arī Baltkrievijas iesaistīšanos
šajā agresijā. Tas pieprasīja paplašināt sankciju tvērumu un tās vērst uz Krievijas
ekonomiskās un rūpnieciskās bāzes, it īpaši militārrūpnieciskā kompleksa,
stratēģisku vājināšanu. Parlaments it īpaši pieprasīja ierobežot svarīgāko Krievijas
eksporta preču, tostarp naftas un gāzes, importu.

Matteo Ciucci
09/2022
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