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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pasākumiem iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai

(2013/2005(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Kā panākt, lai iekšējais enerģijas tirgus patiešām 
funkcionētu” un pievienotos darba dokumentus (COM(2012)0663),

– ņemot vērā tā 2013. gada 12. marta rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu 
Nr. 1364/2006/EK1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) 
Nr. 994/2010 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Padomes 
Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu2,

– ņemot vērā Regulu (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un 
pārredzamību3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/73/EK 
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/72/EK 
par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu5 un par 
Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES 
par energoefektivitāti6,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un 
integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģētikas ceļvedis 2050” (COM(2011)0885),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „II vienotā tirgus akts. Kopā jaunai izaugsmei” 
(COM(2012)0573),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem —
būtiska Eiropas enerģijas tirgus sastāvdaļa” (COM(2012)0271),

– ņemot vērā tā 2010. gada 25. novembra rezolūciju „Topošā jaunā Eiropas enerģētikas 
                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0061.
2 OV L 295, 12.11.2010., 1. lpp.
3 OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.
4 OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp.
5 OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.
6 OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.
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stratēģija 2011.–2020. gadam”1,

– ņemot vērā tā 2012. gada 12. jūnija rezolūciju par sadarbības veidošanu enerģētikas 
politikā ar partneriem ārpus ES robežām — stratēģiska pieeja drošas, ilgtspējīgas un 
konkurētspējīgas energoapgādes nodrošināšanai2,

– ņemot vērā tā 2013. gada 15. marta rezolūciju par Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā dalībvalstis ir apņēmušās ievērot skaidru termiņu iekšējā enerģijas tirgus 
pabeigšanai — līdz 2014. gadam;

B. tā kā iekšējais enerģijas tirgus ir nepieciešams Savienības vispārējai energoapgādes 
drošībai un ir būtiska vērtība Savienības konkurētspējai, ekonomiskai izaugsmei un jaunu 
darba vietu radīšanai, kā atzīts II vienotā tirgus aktā un stratēģijā „Eiropa 2020”;

C. tā kā „Enerģētikas ceļvedī 2050” ir uzsvērts, ka pilnīga Eiropas enerģētikas tirgus 
integrācija un tirgu atvēršana ir būtiska, lai uzturētu līdzsvaru starp enerģētikas drošību, 
konkurētspēju, ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni mērķi un patērētāju 
apmierinātību;

D. tā kā vienots enerģijas tirgus ļauj Savienībai ieņemt vienotu pozīciju sarunās ar ārējiem 
partneriem un nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem ES reģistrētiem 
uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas nav reģistrēti ES;

E. tā kā Eiropas Enerģētikas Kopienas pamatā jābūt spēcīgam kopējam enerģijas tirgum, 
ārpus ES veiktās enerģijas iepirkuma koordinēšanai un jaunu zemas oglekļa emisijas 
energotehnoloģiju kopīgam Eiropas finansējumam;

F. tā kā noteikti rezultāti ir sasniegti attiecībā uz pārrobežu sadarbības uzlabošanu, no 
enerģētikas viedokļa izolētu teritoriju daļēju likvidēšanu un apgādes traucējumu 
novēršanu,

1. atzinīgi vērtē paziņojumu un pievienoto rīcības plānu, kurā apkopoti līdz šim sasniegtie 
rezultāti un turpmākās problēmas, kas saistītas ar iekšējā enerģijas tirgus izveides 
pabeigšanu;

2. atzīst, ka enerģijas cenu pieaugums, visticamāk, turpināsies, ietekmējot degvielas cenas, 
klimata politiku un ieguldījumus, kas nepieciešami energosistēmu uzturēšanai un 
modernizācijai;

                                               
1 OV C 99E, 3.4.2012., 64. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0238.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0086.
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3. atzīst Eiropas pievienoto vērtību, kas saistīta ar dalībvalstu enerģētikas politikas virzienu 
labāku koordinēšanu, savstarpējo solidarizēšanos un efektīvu un drošu pārrobežu 
enerģētikas sistēmu izveidi, tādējādi radot sinerģijas ar apgādes un enerģijas pieprasījumu 
uzlabotas vadības palīdzību;

Uz klientu orientēts tirgus

4. uzsver, ka enerģijas gala lietotāji — privātpersonas un juridiskas personas — ir lietotājiem 
draudzīga iekšējā enerģijas tirgus pašā centrā; atzīmē, ka tiem jābūt pienācīgi aizsargātiem 
un spējīgiem izmantot savas tiesības pilnībā, vienlaikus mudinot aktīvāk iesaistīties 
konkurences veicināšanā tirgū, pārvēršoties no pasīviem pakalpojumu saņēmējiem par 
aktīviem informētiem patērētājiem un profesionāliem patērētājiem;

5. uzskata, ka viedās tehnoloģijas jāizmanto ne tikai automātiskā skaitītāju rādītāju 
nolasīšanā, bet arī dinamiskā tiešsaistes energotīkla vadībā, kas aptver tādus pakalpojumus 
kā energotīkla atbalsta pakalpojumi, brīvprātīgas patērētāju atbildes un vietējie vai iekšējie 
starpnieki;

6. uzskata, ka neaizsargātie patērētāji ir jāaizsargā un ka saistībā ar to jāievieš efektīvi 
mehānismi, vienlaikus novēršot enerģijas tirgus darbības nepilnības;

7. uzsver, ka nepieciešams nodrošināt konkurētspējīgu, viegli vadāmu un caurskatāmu 
enerģijas tirgu, kas apgādā visus ES enerģijas patērētājus ar drošu, ilgtspējīgu, cenu ziņā 
pieejamu un uzticamu enerģiju;

Problēmas, kas saistītas ar iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanu

8. uzsver, ka iekšējais enerģijas tirgus neapmierina patērētāju vajadzības un cerības, jo viņi 
turpina saskarties ar augstām cenām, ierobežotu piegādāju izvēli, zemu pakalpojumu 
vispārējo kvalitāti un grūtībām, kas saistītas ar piegādātāja maiņu, un tādēļ uzsver, ka 
nepieciešams veidot lietotājiem draudzīgāku tirgu;

9. uzskata, ka galvenais šķērslis šāda tirgus izveides pabeigšanai ir tas, ka pilnībā nav 
īstenoti ar iekšējo enerģijas tirgu saistītie tiesību akti;

10. uzsver, ka esošās infrastruktūras modernizēšana un jaunas viedas un elastīgas ražošanas, 
pārvades, sadales un uzkrāšanas infrastruktūras izveidošana ir nozīmīgs priekšnoteikums 
labi integrētam un labi savienotam enerģijas tirgum, kurā tiek nodrošināta apgāde par 
pieejamām cenām, kurā pilnībā tiek izmantots koģenerācijas un energoefektivitātes, kā arī 
atjaunojamo un netradicionālo enerģijas avotu izmantošanas potenciāls un kurā neviena 
no dalībvalstīm nav izolēta no Eiropas gāzes un elektroenerģijas tīkliem;

11. uzskata, ka jāveicina ieguldījumi infrastruktūrā, izmantojot stabilu un inovācijām 
labvēlīgu tiesisko regulējumu, atzīstot, ka to nevar sasniegt bez tirgus dalības; tomēr 
atzīst, ka atsevišķos gadījumos galvenā infrastruktūra var nebūt komerciāli dzīvotspējīga, 
tādējādi var būt nepieciešams valsts finansējums;

12. atzīmē, ka atklātas un nediskriminējošas piekļuves trūkums pārvades infrastruktūrai 
turpina kavēt jaunu dalībnieku ienākšanu tirgū, lai atbilstoši taisnīgiem noteikumiem 
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konkurētu ar jau strādājošiem uzņēmumiem;

13. atzīmē, ka stabils tiesiskais regulējums — ražotājiem, regulatoriem, tīkla operatoriem, 
enerģijas piegādātājiem, ar pieprasījumu saistītiem pakalpojumu sniedzējiem un, 
vissvarīgākais, gala patērētājiem un profesionāliem patērētājiem — ir nozīmīgs 
priekšnoteikums labi funkcionējošam iekšējam tirgum un ilgtermiņa ieguldījumu 
piesaistīšanai infrastruktūras attīstībā; uzsver, ka, izstrādājot tīkla kodeksus un 
noteikumus, tiktu saskaņotas procedūras un savietojamība;

14. ar bažām konstatē, ka atkal tiek veikta konkrēta valsts rīcība, lai ietekmētu enerģijas 
tirgus, jo īpaši attiecībā uz centieniem nodrošināt elektroapgādi, dalībvalstīs, kas, pilnībā 
neizpētot pārrobežu risinājumu potenciālu, ievieš valsts jaudas atalgošanas mehānismus, 
tādējādi traucējot un kropļojot tirgus struktūru;

15. atzīst, ka, neskarot dalībvalstu tiesības izvēlēties savu enerģijas veidu kopumu vai 
vajadzību pēc labākas koordinācijas ES mērogā, ES kopumā pilnībā jāizmanto visu ES 
dalībvalstu rīcībā esošo enerģijas avotu potenciāls;

16. uzskata, ka atvērts un pārredzams iekšējais tirgus, kurā visas ES un trešo valstu uzņēmumi 
ievēro enerģētikas jomas acquis communautaire, varētu palīdzēt stiprināt ES enerģijas 
piegādātāju pozīciju sarunās ar ārējiem konkurentiem, kas ir īpaši svarīga ārējās enerģijas 
iepirkšanas turpmākās koordinācijas iespējām ES līmenī; atzīmē, ka attiecību ar ES 
enerģijas piegādātājiem vadībā jāizmanto savstarpīguma princips;

17. uzsver, ka ar atjaunojamiem enerģijas avotiem un energoefektivitāti saistītu iniciatīvu un 
palīgenerģijas izmaksu saskaņošana visās dalībvalstīs — vai vismaz saskaņošana lielākā 
apmērā — ir nozīmīga, lai nodrošinātu labi funkcionējošu iekšējo enerģijas tirgu gan 
vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības līmenī, kā arī lai veidotu labvēlīgus 
apstākļus tādas enerģijas nozares ilgtermiņa attīstībai, kurā ir zems oglekļa dioksīda 
emisiju līmenis;

18. atzīst neizmantotās iespējas — kas radītas ar kopīgiem ES pētniecības projektiem, kurus 
atbalsta pamatprogrammas un iniciatīvas, piemēram, Eiropas energotehnoloģiju 
stratēģiskais plāns (ETS plāns) — tādu jaunu tehnoloģiju izstrādē, kas nodrošina 
uzlabojumus energoefektivitātes, atjaunojamo enerģijas avotu, atomelektrostaciju 
drošības, fosilo kurināmo radīto emisiju samazināšanas un viedtīklu jomās, kas visas ir 
ļoti nozīmīgas enerģijas tirgum;

Nepieciešami steidzami pasākumi

Ieteikums valsts un Eiropas iestādēm

19. aicina dalībvalstis pilnībā transponēt visus ES tiesību aktus enerģētikas politikas jomā, jo 
īpaši trešo enerģētikas paketi;

20. lūdz Komisiju rūpīgāk uzraudzīt ES enerģētikas jomas tiesību aktu efektīvu īstenošanu, jo 
īpaši noteikumus, ar kuriem paredz būtiskas patērētāju tiesības, kā arī tos, kas attiecas uz 
sistēmas operatoriem, valsts regulējošajām iestādēm un konkurences noteikumiem, kā arī 
tos, kuru mērķis ir samazināt plūsmas cilpas fenomenu, kas rada nozīmīgu problēmu 
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iekšējā enerģijas tirgū, jo tas samazina enerģijas sistēmas drošību; mudina Komisiju 
izmantot tās rīcībā esošos visatbilstošākos līdzekļus, lai novērstu jebkādu pastāvīgu 
neatbilstību attiecīgajiem ES tiesību aktiem;

21. mudina Komisiju un dalībvalstis labāk koordinēt infrastruktūras projektus, tādējādi 
nodrošinot pilnīgu ES mēroga sistēmas savienojamību un rentabilitāti; saistībā ar to aicina 
Komisiju un dalībvalstis veikt Eiropas interesēs īstenojamu projektu ātru novērtēšanu, 
atlasi un ieviešanu, jo īpaši saistībā ar elektroenerģijas un gāzes pārrobežu 
starpsavienojumiem, sašķidrinātu dabasgāzi un uzkrāšanas infrastruktūru, kas ir ļoti 
svarīgi labi integrētam un labi funkcionējošam enerģijas tirgum;

22. aicina dalībvalstis atturēties no enerģijas mazumtirdzniecības cenu noteikšanas valsts 
līmenī, izmantojot valsts subsīdijas, jo šādi pasākumi nopietni apdraud turpmākos 
ieguldījumus infrastruktūrā;

23. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos īstenot pretmonopola un valsts atbalsta noteikumus, 
kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas ar līdzvērtīgiem piekļuves nosacījumiem visiem tirgus 
dalībniekiem;

24. pilnībā atbalsta Komisijas centienus ieviest saskaņotus tīkla kodeksus un noteikumus 
saskaņā ar plānu un nodrošināt iekšējā enerģijas tirgus tiesiskā regulējuma stabilitāti;

25. pilnībā atbalsta regulatīvos pasākumus, kurus veikusi ES un valsts iestādes saistībā ar 
pārrobežu enerģijas tirdzniecības veicināšanu, uzlabošanu un vienkāršošanu un ar dažādu 
dalībvalstu energosistēmām saistīto trūkumu novēršanu;

26. aicina Komisiju pārbaudīt valsts ražošanas jaudas atbilstību un elastību īstermiņā un 
ilgtermiņā un ziņot par to valsts pasākumu ietekmi, kas piemēroti saistībā ar jaudas 
novērtēšanu un attīstības plānošanu iekšējam enerģijas tirgum, ņemot vērā šīs papildu 
tirgus struktūras politikas pārrobežu aspektus;

27. aicina Komisiju, dalībvalstis un attiecīgās ieinteresētās puses nodrošināt iniciatīvas un 
atbalstīt reģionālās iniciatīvas un partnerības, ietverot reģionālu enerģijas apmaiņu, gāzes 
tirdzniecības centru un tirgus sasaistes mehānismu izveidi;

28. aicina Komisiju izmantot tās ārpolitikas instrumentus, lai veicinātu iekšējā enerģijas tirgus 
noteikumus un standartus attiecībā uz trešām valstīm, jo īpaši ES kaimiņvalstīm; mudina 
Komisiju divpusējos dialogos ar trešām valstīm risināt jautājumu par pārrobežu gāzes 
savienojumu sastrēgumu pārvaldības skaidriem noteikumiem; aicina Komisiju tās 
attiecībās ar ārējiem partneriem nodrošināt, ka ES uzņēmumi var konkurēt ar 
līdzvērtīgiem noteikumiem visā pasaulē;

Atbalsts patērētājiem

29. aicina Komisiju, dalībvalstis un attiecīgās ieinteresētās puses uzlabot patērētājiem 
piedāvātās informācijas pieejamību un tās kvalitāti, nodrošināt tiem skaidras un 
caurskatāmas rēķinu aprēķināšanas metodes un izveidot cenu salīdzināšanas rīkus, kas ļauj 
tiem veikt labāk pamatotu izvēli, kā arī izveidot viegli lietojamus mehānismus strīdu 
risināšanai ar piegādātājiem; atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot informācijas 
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platformu par patērētāju tiesībām;

30. mudina dalībvalstis un Komisiju izstrādāt visaptverošu stratēģiju ar mērķi mudināt 
patērētājus un profesionālos patērētājus aktīvi piedalīties enerģijas tirgū, cita starpā, 
izmantojot iekļaušanu esošajos tiesību aktos, kā arī īstenojot Energoefektivitātes 
direktīvas attiecīgos noteikumus;

31. aicina Komisiju sekmēt turpmāku sadarbību starp enerģētikas un informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozarēm un pārskatīt esošos instrumentus ar enerģiju 
saistītu inovāciju finansēšanai, lai atbalstītu visus patērētājus un veicinātu viedtīklu 
ierīkošanu lietotājam draudzīgā veidā;

32. mudina dalībvalstis un reģionālās un vietējās varas iestādes veicināt IKT risinājumus 
viedtīklos un veicināt profesionālu patērētāju tirgu, ņemot vērā augošo vajadzību pēc 
elastīguma, energoefektivitātes/energotaupības un patērēju dalības;

33. gaida Komisijas vadlīnijas, lai palīdzētu noteikt vērienīgus politikas mērķus attiecībā uz 
neaizsargātiem patērētājiem un palīdzētu dalībvalstīm labāk noteikt šo patērētāju 
kategoriju; aicina Komisiju vienlaicīgi pārskatīt šādu patērētāju aizsardzības mehānismus 
un instrumentus ar mērķi ierosināt pasākumus, kas paredzēti saskaņotākas un 
visaptverošas pieejas īstenošanai ES līmenī;

Atbalsts turpmāko enerģētikas un klimata jomas problēmu risināšanā

34. aicina dalībvalstis, Komisiju un attiecīgās ieinteresētās puses pārvērst vajadzīgās atbalsta 
shēmas par pārredzamiem, viendabīgiem un tirgus diktētiem mehānismiem, lai izveidotu 
kopēju tirgu tādiem nepieciešamajiem atbalsta elementiem kā, piemēram, 
energoefektivitāte, profesionālie patērētāji, koģenerācija, atjaunojamie enerģijas avoti un 
papildu pakalpojumi, tā, lai tiktu nodrošināta to saderība;

35. aicina Komisiju vispusīgi izvērtēt energoresursu avotu ar zemu emisiju līmeni, jo īpaši 
atjaunojamo enerģijas avotu, integrācijas ietekmi energotīklos saistībā ar finansiālo 
atbalstu, sistēmas tehniskajām prasībām un tirgus struktūru; uzsver, ka saskaņotas pieejas 
trūkums attiecībā uz šiem avotiem līdz šim ir kavējis to integrāciju Eiropas enerģētikas 
sistēmās;

36. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst uzmanību vajadzībai turpmāk attīstīt koģenerāciju 
kā vienu no visefektīvākajiem elektroenerģijas un siltuma ražošanas veidiem un pamatot 
šo izvēli ar centralizētas siltumapgādes, kā arī centralizētas dzesēšanas plašu ieviešanu;

37. mudina arī Komisiju un dalībvalstis atbalstīt ar inovatīvām enerģijas tehnoloģijām saistītu 
pētniecību un izstrādi, kas nav ietverta programmā „Apvārsnis 2020” un Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūta (EIT) projektos, jo tas ir vienīgais veids, kā panākt progresu 
saistībā ar emisiju samazināšanu, enerģijas drošības uzlabošanu un ES rūpniecības 
konkurētspējas paaugstināšanu pasaules tirgū;

38. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


