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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0245/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Waldemar Pape par 
augošajām enerģijas cenām un to ietekmi uz sabiedriskajiem pakalpojumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret to, ka, neraugoties uz piegādātāju lielo peļņu, elektrības 
un gāzes cenas nepārtraukti kāpj, un norāda, ka zaudējumus, kas rodas no tādiem pašvaldību 
sniegtajiem pakalpojumi kā transporta nodrošinājums, peldbaseini vai automašīnu stāvvietas, 
sedz enerģijas patērētāji, kas uz saviem pleciem iznes smagumu, ko rada gāzes, elektrības un 
šķidrā kurināmā piegādātāju monopols. Lūgumraksta iesniedzējs cenšas rast cenu veidošanas 
shēmas, kas atbilst patiesajai cenai, nevis alkām pēc peļņas.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemtu 2006. gada 18. jūlijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju (Reglamenta 
192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, saņemta 2007. gada 25. janvārī

Priekšvēsture

Pēdējo trīs gadu laikā augušas elektrības un gāzes cenas.Tas ietekmē visu tautsaimniecību un 
enerģijas lietotājus, sākot ar lieliem rūpniecības uzņēmumiem, pašvaldību sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem un mājsaimniecībām. Tas patiešām ietekmē visu tautsaimniecību.

Sūdzība

Pastāv šaubas par šo paaugstinājumu pamatotību un tie drīzāk atspoguļo lielo enerģijas 
piegādātāju vēlmi palielināt peļņu. Tas netieši norāda, ka elektrības kompānijām nav 
pietiekamas konkurences, kas veicinātu piegādes cenas samazināšanos.
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Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēju

Nesenajam enerģijas cenu kāpumam ir vairāki komplicēti cēloņi. Cenas ceļ gan primāro 
degvielu cenu kāpums, gan nepieciešamība investēt jaunā produkcijā un importā. Cenu 
kāpumu var ietekmēt arī vides aizsardzības saistības.

Komisija strādā pie tā, lai dalībvalstis pareizi īstenotu Direktīvas 2003/541 un 2003/552, ar 
mērķi mazināt monopolus un piešķirt patērētājiem lielākas tiesības. Šīs uzraudzības rezultātā, 
sevišķi ziņojumā COM (2005)568 par progresu, kas panākts, veidojot iekšējo gāzes un 
elektrības tirgu, 2006. gada aprīlī Komisija uzsākusi vairākas lietas pret dalībvalstīm. Tajā pat 
laikā Komisija vadījusi izmeklēšanu gāzes un elektrības nozarēs, lai analizētu šo tirgu 
funkcionēšanu un identificētu iespējamos konkurences likuma pārkāpumus. Šis darbs tiks 
pabeigts 2007. gada sākumā.

Secinājumi

Komisija ir apņēmusies nodrošināt labi funkcionējošu enerģijas tirgu.Tas radīs produktīvu 
enerģijas nozari ar konkurētspējīgām cenām.Tomēr cenām jāatspoguļo arī tirgus apstākļi, tai 
skaitā pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvara attīstību.Citādi pieprasītās investīcijas netiks 
piešķirtas, kas nozīmēs, ka cenas var kāpt un kristies visu laiku.

  
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/54/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 96/92/EK atcelšanu Oficiālais Vēstnesis L 176, 
15/07/2003 P. 0037 - 0056.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/55/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem 
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